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Förord 
 
De uppsatser som ingår i denna antologi har skrivits inom ramen för temana livsvillkor och 
identitet på utbildningsprogrammet Samhälls- och kulturanalys, Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier, Linköpings universitet, Campus Norrköping. Arbetet med antologin omfattar 10 
poäng och motsvarar B-nivå.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till Magnus Nilsson som varit vår handledare. Han har på ett 
uppmuntrande och konstruktivt sätt lett oss genom arbetsprocessen med antologin. Vi vill också 
tacka våra informanter för att ha delgett oss sina berättelser och tankar. Vi hoppas att vi på ett 
rättvist sätt använt oss av deras utsagor i våra analyser. 
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Inledning 
Att befinna sig i början av livsförloppet i det senmoderna, västerländska samhället kan ta sig olika 
uttryck och kan vara en omvälvande och föränderlig period i en individs liv. Det finns flera olika 
områden i samhället innehållandes speciella uppsättningar villkor och kriterier just för barn och 
unga, vilket i sig gör detta till intressanta och viktiga fält att studera. Den här antologin avser att 
ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv behandla fem olika områden som berör barn och unga. 
Vi avser inte att med våra respektive studier täcka upp ett specifikt intresseområde utan har 
istället riktat in oss på olika aspekter och områden av ungas liv, vilka i sig innefattar specifika 
teman värdefulla att undersöka.  
 

Syfte 
Den här antologin åsyftar att utifrån grundad teori studera fem olika områden som berör barn 
och unga. Åsa Andersson skriver om alkohols inverkan på unga vuxna ur ett genusperspektiv, 
Love Lundin undersöker under vilka villkor unga arbetslösa lever, Karin Petters studerar fritidens 
betydelse för tonårsflickor, Elin Sällstedt behandlar hur ungdomar förhåller sig till etnicitet och 
kultur och Sofia Österborg Wiklund skriver om hur barn upplever sina egna och andras åldrar. 
Således är vårt syfte att undersöka ungdomars identitetsskapande och deras livsvillkor i olika 
sociala kontexter. 
 

Teoretiska ramar och centrala begrepp 
För att läsare av denna antologi ska ha kännedom om och förstå den teoretiska bakgrund mot 
vilka antologin tagit form, presenterar vi nedan centrala begrepp och teoretiska ramar för 
arbetsprocessen och det slutgiltiga resultatet.  

Livsvillkor och identitet 
Vi anser det vara svårt att finna en enhetlig definition av begreppet livsvillkor eftersom begreppet 
är tämligen brett och kan ha så individuell innebörd. I stort finner vi dock att livsvillkor är de 
resurser som står till buds för varje människa. Livsvillkoren främjas av faktorer som ekonomisk 
trygghet, möjlighet till god hälsa och sociala relationer. Villkoren förändras under en människas 
livsförlopp och element som exempelvis arbete, familj och studier kan då spela in. Livsvillkor, 
materiella förhållanden och sociala omständigheter är avgörande för hur individens identitet 
formas. 

I Socialpsykologi, författad av Thomas Johansson resoneras det kring begreppet identitet som till 
sin början inte alls uppfattades som så komplicerat som det idag kan uppfattas. Begreppet har 
blivit alltmer problematiskt och svårdefinierbart till följd av att svaret på frågan ”vem är jag?” inte 
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är lika självklar i och med den individbaserade syn vi har i samhället idag. Samhället har utvecklats 
från modernitet till senmodernitet, klass, kön, etnicitet och ålder är visserligen alla kategorier vilka 
påverkar individens identitetsskapande,1 senmoderniteten innebär däremot en individualisering 
och ett mångfaldigande av de valmöjligheter individen ställs inför. 

Identitet är kontextbundet och varierar beroende ur vilket perspektiv det betraktas, i vilken tid, 
i vilket rum och i vilken samvaro. Identiteten ska således ses som en process och inte som en 
position. Uttrycket social identitet kan definieras som en identitet beroende av att individer och 
grupper interagerar med varandra. Social identitet är vår förståelse för vilka vi är och för vilka 
andra människor är, likväl som den uppfattning som andra har om sig själva såväl som om oss. 
Mänskliga likheter och skillnader i interaktion är, som Jenkins uttrycker det, ”the heart of social 
life”.2  

En av socialpsykologins och den symboliska interaktionismens förgrundsfigurer George 
Herbert Mead framhåller att det medvetna jaget framkommer och skapas i sociala processer. 
Människan upptäcker och utvecklar sig själv då hon kommer i kontakt med och i relation till 
andra människor och för detta är språket och konversation en förutsättning. Mead menar enligt 
Jenkins, att det är först i kontrast till andra som en människa kan identifiera sig själv.3 Ett barn 
blir barn i kontrast till den vuxna och flickan ser sig som flicka först i motsats till sin pappa och i 
likhet till sin mamma.4 Först när barnet kan se sig själv börjar formningen av en identitet och 
uppfattningen om vem hon är grundar sig i hur hon tror att andra ser henne.5 Mead framhåller 
även språkets särskilda roll för denna utvecklingsprocess. Vårt språk blir till i samspel mellan 
människor och för att språket ska ges någon betydande innebörd krävs en överenskommelse 
mellan människor hur detta ska låta och tolkas. Genom interaktionen berättas och bekräftas de 
individuella och åtskiljande drag mellan individerna som visar på hennes unikhet, men där finns 
även en dubbelhet då samtalet mellan människor kan sammanföra individer med likheter till en 
grupp.  

Social konstruktionism och symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismens grundläggande tanke är att människan är en social varelse, vars 
personliga identitet är avhängig av och ett uttryck för socialt samspel.6 Den symboliska 
interaktionismen springer ur pragmatismen, vilken avfärdar den vetenskapssyn som hävdar att 
kunskap kan sökas objektivt. Dess företrädare anser att det är nödvändigt att 
samhällsvetenskaplig forskning har empirisk grund och inte baseras på ogrundat teoretiserande 
från skrivbordets synvinkel, vilket var vanligt förekommande i början av 1900-talet. Enligt den 
symboliska interaktionismen ska en individs handlingar förstås utifrån den kontext i vilka de 
                                                 
1 Johansson T, Socialpsykologi, (Lund 1999) sid. 167 
2 Jenkins R, Social Identity, (London 2004), Sid. 4 
3 Ibid. Sid. 21 
4 Månson P, Moderna Samhällsteorier, (Stockholm 2003) Sid. 157 
5 Jenkins R. Sid. 36 
6 Månson P Sid. 151 
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utförs.7 Detta måste även vara forskarens utgångspunkt om hon vill förstå nämnda sammanhang. 
Den sociala interaktionismen hävdar även att samhället inte utgör någon objektivt observerbar 
struktur utan måste förstås som en ständigt pågående social process.8 Utifrån den symboliska 
interaktionismen ska människan förstås som en symbolförmedlande varelse, all samhällelig 
verksamhet har sin grund i förmedlandet och tolkandet av symboler. Följaktligen ligger mycket 
tyngd på människans språklighet och förmåga att kommunicera.9  

Den sociala konstruktionismen är en ontologisk ståndpunkt som syftar till att sociala företeelser 
och deras mening förstås som en produkt av sociala aktörer.10 Alan Bryman menar att 
konstruktionismen tar avstånd från sin motsatta ontologiska ståndpunkt, objektivismen, och 
ifrågasätter således att fenomen som organisation eller kultur är på förhand givna faktum, en yttre 
verklighet, som ligger utanför vårt intellekt och vår påverkan. Kulturen kan ses som en blivande 
verklighet som ständigt konstrueras och rekonstrueras, istället för att uppfattas som en yttre 
verklighet som påverkar och tvingar eller hindrar människor.11  Konstruktionismen går även ut 
på att se sociala kategorier, som manligt och kvinnligt, vilka människor skapar för att förstå 
verkligheten, som sociala produkter. Bryman klargör att utifrån den ståndpunkten är kategorierna 
inte självklara eller essentiella, utan ”deras mening konstrueras genom samspelet”.12

Vi uppfattar den sociala konstruktionismen som en samlande kategori vilken innefattar alla 
teorier och metoder som menar att samhället är en social process snarare än en statisk 
uppsättning av sociala förhållanden frikopplade från inflytande av individen. Således ingår även 
den sociala interaktionismen i samlingsbegreppet social konstruktionism. Den symboliska 
interaktionismen kan även sägas utgöra den teoretiska utgångspunkten för grundad teori, vilken 
vi kommer att gå närmare in på i det följande. 

Metod 
I vår insamling av empiri har vi nyttjat oss av främst deltagande men även i viss mån dold 
observation. Anledningen till att vi använt oss av fältobservationer är för att få en initial förståelse 
för våra fält. Vilket har underlättat vidare studier och lagt en bra grund för våra senare intervjuer. 
Att använda sig av deltagande observation innebär att forskaren interagerar med studieobjekten 
på olika sätt och socialiserar med personerna på fältet. Det innebär även att dennes forskarroll är 
öppen så att de observerade är på det klara med att forskaren är just en forskare och vad dennes 
syfte är.13 En dold observation kan ibland vara mer fruktbar, då man i mindre utsträckning 
påverkar aktörerna på fältet med sin närvaro. I de flesta fall anses det dock mer etiskt försvarbart 

                                                 
7 Guvå & Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003) Sid. 28 
8 Månson P. Sid. 156 
9 Guvå & Hylander Sid. 29 
10 Bryman A, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) Sid. 33 
11 Ibid. Sid.31 
12 Ibid. Sid. 32 
13 Kaijser & Öhlander, Etnografiskt fältarbete (Lund 1999) s. 74 och Hammersley & Atkinson, Ethnography (London 
1995) s. 107 



 4

att använda sig av öppen och deltagande observation, då personerna som studeras är medvetna 
om situationen. De gånger vi använt oss av till viss del dold observation har vi gjort det på grund 
av praktiska skäl. Det har helt enkelt inte gått att informera alla som träder in och ut på fältet vid 
just den tidpunkten.  

Anteckningarna från observationerna kodades sedan enligt grundad teori och användes för att 
utforma intervjufrågor och som stöd i det fortsatta arbetet. Största delen av vårt empiriska 
material, som legat till grund för analysen, har bestått av ett flertal intervjuer. Intervjuerna har i 
stor utsträckning varit ostrukturerade. Vi har alla i viss mån använt oss av strukturerade 
frågescheman, men intervjuerna har främst haft karaktären av samtal. Intervjuer som på detta sätt 
tar formen av samtal kallas djupintervjuer.14 Även intervjuerna har kodats enligt principerna för 
grundad teori och har sedan utgjort grund för våra enskilda analyser. 

Grundad teori  
Vår studie har alltså utförts enligt principerna för grundad teori. Utgångspunkten i grundad teori 
är att forskaren så förutsättningslöst som möjligt går ut på fältet för att genom kvalitativa 
metoder införskaffa empiriskt material. Analysarbetet ska sedan grundas i det empiriska 
materialet för att efter hand eventuellt genera ny teori på det aktuella området.15 Grundad teori är 
således en induktiv metod och syftar inte till att bekräfta hypoteser eller tidigare teorier. I 
analysen använder man sig av kodning för att lyfta fram intressanta aspekter och samband i den 
insamlade empirin. Kodningen mynnar ut i ett antal kategorier, eller teman, vilka sedan ligger som 
grund för teorigenererande samt slutsatser i undersökningen. Syftet är att slutligen uppnå så 
kallad empirisk mättnad, vilket är den fas av processen då man inte finner det givande att försöka 
samla in mer material.  

Det bör även tilläggas att det inte råder enighet bland forskare om vad grundad teori innebär. 
Dess grundare Glaser och Strauss har utvecklat teorin i skiljda riktningar, och följaktligen går det 
att använda sig av olika teoretiska grunder och metodologiska tillvägagångssätt, men ändå säga sig 
arbeta enligt grundad teori .16 Våra undersökningar har varit för ringa i omfattning för att 
generera nya teorier och vi har således inte uppnått empirisk mättnad. Hade vi haft möjlighet att 
samla in mer empiriskt material hade vi eventuellt fått fram andra, mer grundade resultat. Vi har 
emellertid använt de grundläggande metodologiska riktlinjer som grundad teori bygger på och vi 
har alla kommit fram till intressanta slutsatser värda att forskas vidare på. 
 

Forskningsetik 
Vi finner att det ligger i samhällets och dess medborgares intresse att humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning bedrivs. Detta då forskning behövs för att en utveckling av 
                                                 
14 Bryman, Sid. 127 
15 Guvå & Hylander Sid. 5 
16 Guvå & Hylander Sid. 30f 
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förståelsen för olika sociala fenomen och värdering av dessa företeelser ska ske på ett 
allmännyttigt sätt. Gruppen har under arbetet strävat efter att följa Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer som forskarsamhället rekommenderas att följa. Dessa har utvecklats 
för att skydda individen mot otillbörligt utnyttjande. Det grundläggande individskyddskravet 
innefattar i sin tur fyra huvudkrav.17 Informationskravet innebär att forskaren ska informera de 
deltagande om deras roll i projektet samt att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan 
utan att detta medför negativa konsekvenser för dem. Samtyckeskravet betyder att de medverkande 
ska lämna sitt samtycke till deltagande. Vid forskning med deltagare under 15 år rekommenderas 
också målsmans medgivande. Konfidentialitetskravet innebär att deltagare, platser och situationer 
avidentifieras. Insamlade data och personuppgifter bör förvaras så att icke behöriga kan ta del av 
dem. Det fjärde kravet är Nyttjandekravet som syftar till att det insamlade materialet inte kommer 
att brukas till andra ändamål än det angivna. Forskaren, i detta fall vi, har ett ansvar gentemot 
informanten som tvingas lita på att vi använder den information han eller hon lämnar brukas på 
ett etiskt riktigt sätt och det är för att säkra detta förtroende som de forskningsetiska riktlinjerna 
uppförts.18 Utöver Vetenskapsrådets etiska huvudkrav, tillkommer ett antal rekommendationer.  

Dessa syftar i huvudsak till att vidare visa forskaren hur denna bör förhålla sig gentemot sitt fält 
och sina informanter. Rådet påpekar dock att ovanstående krav och rekommendationer är 
kontextbundna och att forskaren själv måste väga hur de ska brukas.19 I När kvalitativa studier blir 
text diskuterar Anna-Liisa Närvänen forskarens skyldighet att ta ställning till etiken.20 Vi har tagit 
hänsyn till dessa etiska aspekter och hur varje författare har tagit ställning redogörs i de enskilda 
delarna av antologin.  
  

Antologins olika delar 
 
”Killar ska ju ut å ragga å tjejerna ska vara ute å dansa”  

– Ungas tankar kring alkohol och genus, av Åsa Andersson 
Antologibidraget behandlar unga människors tankar kring alkohol och genus med ett fokus på 
unga kvinnor. Fem personer i åldrarna 18-25 intervjuas kring sina åsikter om och relationer till 
alkohol. 
 
Ungdomsarbetslöshet, arbetsmarknad och hur dessa kan förstås, av Love Lundin 
I denna del av antologin undersöks hur arbetslösa ungdomar ingående i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program ser på sin egen situation. Centrala teman är struktur- och 
rutinskapande, arbetsmarknadsåtgärder samt hur man tar sig ur arbetslöshet. De ungas situation 

                                                 
17 www.vr.se  (den 20 april kl. 11) 
18 Alver B G & Öyen Ö, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund 1998) Sid. 31 
19 www.vr.se  (den 20 april kl. 11) 
20 Närvänen A-L, När kvalitativa studier blir text, (Lund 1999) Sid. 67 
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och åsikter förklaras utifrån tidigare forskning som behandlar arbetslöshet och den senmoderna 
arbetsmarknaden. 
 
Fritidens identitetsskapande processer, en studie om fritidens betydelse för 

högstadieflickor, av Karin Petters 
I detta antologibidrag studeras 15-åriga flickors reflektioner kring sin fritid. Fokus ligger på 
temana Vänner, Familj och Organiserade aktiviteter.  Vad gör flickorna på sin fritid och hur resonerar 
de kring den? På vilket vis kan den vara identitetsskapande?  
 
Ungdomar i och om den mångkulturella vardagen, av Elin Sällstedt 
Hur förhåller sig ungdomar till etnicitet? Teman som diskuteras är grupptillhörighet, livsvillkor 
och identitet med fokus på etnicitet och kultur. Under dessa teman diskuteras det vidare kring 
bland annat fördomar och ett dikotomt Vi- och Dom- tänkande. 
 
Den sociala åldern - om att förhålla sig till sin egen och andras åldrar, av Sofia Österborg 
Wiklund 
I detta antologibidrag diskuteras hur ålder kan förstås ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
Bidraget behandlar hur 10-12-åringar ser på sin egen och andas åldrar, samt vilken betydelse 
dessa åldrar har för livsvillkor och identitetsskapande.
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”Killar ska ju ut å ragga å tjejerna ska vara ute å dansa”                    
– Ungas tankar kring alkohol och genus 

Åsa Andersson 

Inledning  
Jag har under de senaste åren intresserat mig allt mer och även tagit steget att engagera mig i 
alkoholfrågan på ideell basis inom arbetarrörelsen. Jag har här i mitt bidrag till denna antologi 
kombinerat alkoholfrågan och unga vuxna. Jag har undersökt hur unga tänker kring alkohol och 
bruk men även försökt titta närmare på de genusaspekter som kan visa sig när alkohol är 
närvarande. Jag har lagt mitt fokus på unga kvinnor.  

Då och då kommer det rapporter i den samhälleliga debatten om att konsumtionen av alkohol 
ökar i samhället. Framförallt ungdomar sägs dricka allt mer. Systembolaget har ökat sin 
tillgänglighet genom ökade öppettider och utökat sortiment21 och det kopplas emellanåt samman 
med det ökande bruket. Parallellt med de röster som hörs i samband med ett ökat bruk ljuder 
andra röster som säger att Systembolagets förbättrade service har påverkat människor i en annan 
riktning, nämligen den att medvetet välja legal alkohol.22 När det diskuteras kring total 
alkoholkonsumtion utgår mätningarna ifrån den registrerade alkoholen, vilket innebär den 
alkohol som är legal.23  Dock finns det rapporter som menar att ungdomar inte alls dricker mer. I 
en av de studier som jag har tagit del av, menar Håkan Leifman att ungdomar inte har ökat sin 
konsumtion sedan år 2000 utan de som ökat mest är äldre kvinnor över 50 år.24  

Jag tillhör ANT T

                                                

25-generationen och har under min grundskoleperiod under mitten av 1990-talet 
fått åka på skolresor för att där lära mig mer om alkohol, narkotika och tobak. ANT var ett 
alkohol och narkotika preventativt projekt som på den svenska statens uppdrag utbildade barn 
och ungdomar kring dessa ämnen under grundskolans sista fem år. Jag minns inte så mycket från 
dessa resor mer än att det var trevligt att resa bort och göra något roligt och annorlunda. Mitt 
bristande minne till trots har jag konstaterat i efterhand att jag måste ha blivit påverkad då jag vet 
att skrämselpropagandan fungerade, i alla fall då jag var 11 år. Jag åkte ifrån dessa läger osäker 
och rädd för så väl narkotika och alkohol. Jag har heller inte börjat röka eller testa droger men jag 
kommer absolut inte att tillskriva ANT-lägren den äran, snarare mitt egna sunda förnuft. Jag är 
inte heller rätt person att uttala mig huruvida formen var rätt eller inte men ANT utbildade 
flertalet skolklasser i Sverige under många år. Då det tidigare i historien har ansetts vara 

 
21 Leifman H. Mfl. Uppföljning och utvärdering av insatserna mot svartsprit – rapport från KAMEL-gruppen, Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning, Stockholm 2004, sid. 90 
22 Ibid. Sid. 90  
23 Andréasson S., Allebeck P. (red), Alkohol och hälsa, en kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter på vår 
hälsa, Statens folkhälsoinstitut 2005:11, Stockholm 2005. Sid. 17 
24 Ibid. Sid. 15  
25 ANT = Alkohol, Narkotika och Tobak 
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okvinnligt att dricka både till vardags som till fest26 undrar jag nu om den uppfattningen ligger 
kvar i mina informanters medvetande eller ter den sig annorlunda idag?  

Syfte och frågeställningar   
Mitt syfte är att försöka utröna hur unga människor resonerar kring alkohol. Hur tedde sig det 
första egna mötet med alkohol och berusning? Vad fick mina informanter för reaktioner från 
omgivningen? Under vilka restriktioner kring alkohol har de växt upp? Vad har mina informanter 
lärt sig i skolan? Varför väljer man som ung idag att dricka alkohol? Hur central roll spelar 
alkohol i vardagen? Hur visar sig det sociala trycket? Finns det överhuvudtaget? Och vad ser mina 
informanter att det finns för risker med att bli berusad? Finns det några skillnader mellan könen? 
Och i så fall, hur ser de ut?  

Metod  

Observation 
Jag inledde mitt antologiprojekt med att genomföra tre stycken observationer vid olika tillfällen. 
Jag gjorde observationerna då jag ville försöka se hur unga människor förhåller sig till alkohol i en 
miljö där alkohol har en central roll. Jag valde att genomföra mina observationer på en 
middagsbjudning, vid en privat fest samt i en offentlig miljö. Jag hade inte planerat att genomföra 
observationer de kvällar som det senare kom att bli utan observationerna blev spontant gjorda då 
tillfälle uppstod. Den sista observationen, som jag gjorde i en offentlig miljö planerades dock och 
utfördes på en restaurang i centrala Stockholm. Detta för att jag ville undersöka om jag såg några 
skillnader mellan en hemmiljö och krogmiljö. Jag ville även titta på hur skillnaderna mellan mina 
anteckningar såg ut. Under de två första av mina observationer valde jag att inta rollen som dold 
deltagare och under den sista observationen var jag i allra högsta grad deltagare och var därmed 
även beredd att svara på eventuella frågor om det skulle uppstå några. Jag antecknade flitigt under 
den sista men blev tvungen att anteckna diskret vid de två första tillfällena då jag inte ville 
påverka fältet. I Etnologiskt fältarbete diskuterar Kaijser och Öhlander den svårighet som kan 
uppstå kring en forskares antecknande. Författarna visar exempel på hur forskaren kan sköta sina 
anteckningar och huruvida det bör skötas öppet eller dolt. De menar att det beror på tillfälle. Vid 
vissa situationer kan det anses störande eller rentav stötande om forskaren väljer att anteckna 
öppet.27 Då jag inte ville störa festen utan valde att hålla mig i bakgrunden under det inledande 
skedet av festligheterna valde jag att inte anteckna öppet. Senare under kvällen återgick jag till 
festen som enbart deltagare. Jag var dock noga med att diskutera i efterhand med värdinnorna vid 
de två första tillfällena om mina iakttagelser och om dessa fick användas för vidare arbete. Detta 
för att etiskt kunna försvara dem. Observationerna gav mig stöd och inspiration i mitt fortsatta 

                                                 
26 Knobblock I, Systemets långa arm, en studie av kvinnor, alkohol och kontroll i Sverige 1919-55, Carlssons, Stockholm 1995,. 
Sid. 51 
27 Kaijser, L. & Öhlander, M., Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund 1999, Sid. 82 
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arbete och hjälpte mig att fundera vidare i nya tankebanor. De hjälpte även till att specificera mitt 
syftesval och ämne för mitt antologibidrag såväl som intervjufrågor. 

Intervju 
Jakten på informanter tilltog då jag sände ut ett brev via mail till ett antal människor i min 
vänskapskrets och i det frågade jag dem om de hade några yngre syskon som kunde tänka sig att 
hjälpa till. Där fick jag inga napp utan jag valde istället att skicka ut ytterligare ett brev till en 
större grupp mottagare där jag återigen informerade om att jag sökte hjälp. Av de svar jag fick 
valdes ett antal personer ut och jag sände dem mitt informationsbrev där jag presenterade syftet 
och målet med projektet. Jag var likaså noga med att upplysa dem om att jag skulle tillämpa de 
forskningsetiska principerna28 och senare genomfördes en intervju med en av dessa individer.29 
Därefter kontaktade jag två andra personer som vid intervjutillfällena föreslog ytterligare individer 
som kunde vara intresserade av att hjälpa mig. Dessa individer kom senare att bli mina 
informanter. Jag har även genomfört en kompletterande intervju via mail. 

Jag har intervjuat sex personer med två unga män och fyra unga kvinnor i åldrarna 18-25 år. 
Samtliga av mina informanter studerar utom en som tagit ett uppehåll för att arbeta en period. De 
kommer alla från medelstora städer spridda jämnt över Sverige, från norr till söder. Alla har en 
egen relation till alkohol och dess bruk. Mina informanter brukar alkohol på väldigt skilda sätt. 
Ett par av dem dricker ofta, ett par väldigt sällan och två har valt bort alkoholen helt och hållet.  
Jag upplever detta som en positiv upplevelse och erfarenhet då jag fått ett brett spektrum. Jag har 
även genom detta fått en förförståelse och nya argument för en mängd nya åsikter och 
ställningstaganden.  

Av dessa intervjuer har jag använt fem stycken till följd av problem som uppkom utmed resans 
gång då en av mina ursprungliga informanter backade ur då det blev dags för att genomföra 
intervjun. Jag såg inte hennes val att dra sig ur som något problem utan valde istället att intervjua 
en bekant. Det gjorde jag trots att jag var medveten om att det kunde bli problematiskt. Det blev 
inga större problem men intervjun gav mig inte så mycket information som jag hoppats på och 
jag har därför valt att inte använda den. Då jag och Alexandra, som jag valt att kalla henne, är 
nära bekanta och känner varandra väl, så har vi även umgåtts tillsammans när alkohol har funnits 
med i bilden och därför var flera av Alexandras erfarenheter och upplevelser även mina. Jag 
trodde inte vår relation skulle påverka intervjun så mycket som den gjorde men det är ytterligare 
en anledning till varför jag inte brukat den. Som i ett steg att skydda mina informanter har jag 
omidentifierat och fingerat deras riktiga namn och identiteter.30 Det är därför jag valt att kalla min 
vän för Alexandra. Jag har valt att spara intervjun med henne på band till dess att studien är 
slutförd ifall det hade kunnat uppkomma något som hon skulle ha kunnat tillföra. Jag har i 
slutarbetet inte använt den alls utan enbart brukat den som en god erfarenhet där jag anser att jag 

                                                 
28 http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12 2006-04-19 kl. 20:14 
29 Alver, B.G & Öyen, Ö, Etik och praktik i forskarens vardag, Studentlitteratur, Lund 1998, Sid. 101 
30 Ibid. Sid. 101  
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lärt mig hur jag inte skall göra i kommande projekt. Jag har spelat in samtliga av mina intervjuer 
på kassettband och sedan transkriberat dem för att hjälpa både mitt minne och mitt analysarbete. 
Dessutom blir det svårare för mig att till exempel felcitera någon av informanterna.31 Istället för 
intervjun med Alexandra genomförde jag en mailkorrespondens med Betty.  

Bakgrund 

Alkohol och konsumtion i Sverige idag 
Allt fler människor i Sverige konsumerar alkohol regelbundet32 och sedan 1990-talets mitt har det 
totala bruket ökat med över 20 %33. År 2004 låg den totala konsumtionen på 10,5 liter ren 
alkohol per person över 15 år mot 1996 års åtta liter. Det är kvinnors bruk som har ökat snabbast 
och det är främst konsumtion av vin som tilltagit. Den största ökningen kan man se i Skåne län.34 
Då den brottsliga handeln och det illegala bruket är störst utbredd i de södra delarna av landet 
men framförallt i Skåne län har de främsta insatserna mot illegal alkohol riktats dit. Anledningen 
till det utbredda bruket av illegal alkohol härleds till närheten till Tyskland och Danmark där 
skattesatserna på alkohol är lägre än i Sverige. 35

Sveriges alkoholpolitik har under många år kretsat kring att hålla totalkonsumtionen nere och 
man har bevarat en restriktiv hållning genom att bland annat begränsa öppettider på 
Systembolaget och hålla en hög alkoholbeskattning. Då den restriktiva alkoholpolitiken byggts 
upp har alkoholfrågan ofta blivit ihopkopplad med andra sociala frågor. Detta för att drickandet 
betraktats som den faktor som främst hjälper till att generera sociala problem.36 Om det skulle 
göras en jämförelse mellan Sverige och andra länder, ur ett europeiskt perspektiv, menar Håkan 
Leifman att vi måste se det som ett positivt resultat, då vi länge har haft en lägre konsumtion och 
färre alkoholrelaterade problem än de flesta andra europeiska länder.37  

1994 gick Sverige med i EU och tillsammans med medlemskapet har den traditionella 
alkoholpolitiken fått stå tillbaka. Redan 1995 höjdes införselkvoterna för privatinförsel av öl och 
vin och de har fortsatt höjas sedan dess. Den första januari 2004 släpptes införselgränsen för 
privat bruk fri, vilket innebär att gränserna är öppna.38 År 2005 var Sverige dock fortfarande kvar 
bland de länder inom EU som konsumerar minst mängd alkohol.39

                                                 
31 Bryman A, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö 2001, Sid. 310 
32 Andréasson S, Allebeck P. (red), Sid. 5 
33 Abrahamsson M, Alkohol och unga i 20-årsåldern – rus, lust, problem och prevention, SoRAD rapport nr 18, Stockholm 
2004, Sid. 5 
34. Andréasson S, Allebeck P. (red), Sid.  7  
35 Leifman H, mfl.. Sid. 13 
36 Knobblock I, Sid.  38 
37 Andréasson S, Allebeck P. (red), Sid. 15 
38 Ibid. Sid. 15 
39 Ibid. Sid. 21  
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Forskning visar att riskerna med alkohol är störst bland unga människor men att det samtidigt är 
unga som dricker mest. Äldre människor avlider till större del av hjärt- och kärlsjukdomar till 
följd av långvarig konsumtion medan unga främst avlider till följd av alkoholrelaterade skador 
såsom exempelvis trafikolyckor, fallskador, förgiftningar och drunkningsolyckor.  40

Konsumtion och genus  
Att umgås med sina vänner är för de flesta individer en social handling. Maria Abrahamsson 
diskuterar bland annat detta i sin avhandling kring alkohol och unga. Hon menar att sociala 
tillställningar är särskilt viktigt bland unga och att alkoholen har sin roll och finns ofta på ett sätt 
närvarande41, inte nödvändigtvis fysiskt. Abrahamsson diskuterar även kring alkohol och genus 
och menar att de fortfarande är starkt sammankopplade med varandra42 och det som en gång 
ansågs som väldigt okvinnligt43 har börjat förändras. Hon säger i sin studie att unga kvinnor 
liksom unga män dricker sig berusade i allt större utsträckning. Trots att kvinnor väljer att dricka 
mer och att det är kvinnor som står för den främsta ökningen i totalkonsumtion44 är de mer 
måna om att behålla kontrollen över situationen och berusningen än unga män.45 Unga kvinnor 
ser det som viktigt att klara sig själva men även för sin egen säkerhets skull. Unga män dricker 
även de allt mer men Abrahamsson säger att de inte tänker lika mycket på de konsekvenser som 
kan följa och är därtill inte lika måna om sig själva.46   

Resultat och analys 

Den första berusningen 
Mina informanter berättar att de alla har blivit bjudna på alkohol hemma av föräldrarna ifrån en 
ålder då föräldrarna ansett att de varit vuxna nog att kunna hantera det men alla poängterar att 
det enbart skett vid någon form av släktkalas eller liknande. Det är inget man finner spektakulärt 
utan ser det som ett naturligt steg mot vuxenlivet. De är också noga med att lägga till att det 
aldrig har handlat om några större mängder utan kanske ett glas vin eller en öl någon gång ibland. 
Gabriel som blev bjuden på alkohol hemma tidigast säger: 

Åsa: Alkoholdebut? När var det?  

Gabriel: 13 […] Det var ganska lugnt alltså för att det var i samband med min mormor och 
morfars guldbröllop. Så bjöd de på öl och sådär så första gången var det under kontrollerade 
former (skratt) om man säger så…  

                                                 
40 Andréasson S, Allebeck. P (red.) Sid. 38 
41 Abrahamsson M. Sid. 8 
42 Ibid. Sid. 14  
43 Knobblock I. Sid. 51 
44 Andréasson S, Allebeck P. (red) Sid.  7 
45 Abrahamsson M. Sid. 6 
46 Ibid. Sid. 14  
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Åsa: Din familj tyckte det var lugnt? Det sas liksom ingenting? 

Gabriel: Alltså jag kände ju själv när det började bli för mycket så då sa jag ju ifrån. Så det var 
mest det att mamma tyckte det var bra att jag sa nej till snaps å så utan att jag höll mig till öl. 
Det räckte ju med tre starköl så var jag ganska så (skratt) lullig. Det var bra att jag sagt nej till 
snapsen. 

Han ser det som en trygg och positiv upplevelse då han upplever det som att hans familj hade 
koll på situationen och han förespråkar att ungdomar ska få smaka hemma relativt tidigt för att 
avdramatisera debuten. Gabriel menar att det är bättre än att uppleva den första berusningen utan 
en vuxens närvaro. Det är dock ingen åsikt han delar med någon annan av mina informanter. 
Betty berättar om sina erfarenheter: 

Åsa: Vid vilken ålder alkoholdebuterade du och hur tänkte du kring debuten? 

Betty: 16 år, Jag tänkte inte så mycket, det var mest något som bara blev. Alla andra drack och 
jag flöt med och blev bjuden på saker. […] Det var väldigt naturligt. Det är mystiskt att jag inte 
tänkte så mycket på det. Eftersom jag senare blev nykterist. Just då hade jag inga moraliska 
tankar kring alkohol. […] Det var en positiv upplevelse som dock inte upprepades, och ett 
halvår senare blev jag uttalad nykterist. Att jag blev det har mindre att göra med att jag faktiskt 
tyckte saker och mer att göra med att jag träffade nya vänner som var nykterister och som jag 
ville umgås med. Nykterism har alltså alltid varit en social grej för mig. 

Mina informanter säger även att de inte har upplevt någon stor lockelse till alkohol utan själva 
valt när de har känt sig redo att börja dricka alkohol. Ingen av dem har känt något tvång från sin 
omgivning utan det har kommit som ett naturligt steg under den senare tonårstiden.  

Huruvida barn och tonåringar ska få smaka hemma är en omdiskuterad fråga där jag tror de 
flesta har en egen åsikt. Detsamma gäller spörsmålet från vilken ålder man kan bjuda sina barn på 
alkohol hemma, om man är av den uppfattningen. När ska man börja prata om alkohol med sina 
barn och vad ska man säga? Kanske är det så att mina informanters föräldrar haft en tydlig och 
öppen inställning gentemot alkohol vilket i sin tur har lett till att de inte ser alkohol som något 
märkvärdigt utan som en naturlig del av livet.  

Jag hörde en intervju på radion för länge sedan, när jag fortfarande bodde hemma, där en man 
sa att: ”som förälder kan du inte få ditt barn att inte börja röka om du inte själv föregår med gott 
exempel”. För honom var det självklart att han inte kunde säga till sina barn att inte börja röka så 
länge han rökte själv. Men å andra sidan så känner jag många vänners föräldrar som röker där 
råden och uppmaningarna haglat tätt under uppväxten och där barnen valt att inte börja. Ett gott 
råd kanske, men som inte passar alla?  

Föräldrar, ANT och alkoholister 

– Föräldrar och familj 
Diskussionerna om alkohol och dess verkningar i hemmet och inom familjen har kretsat kring att 
man ska vara måttfull och försiktig.  
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Åsa: Hur ser man på alkohol i din omgivning och hur har de pratat med dig om alkohol? 

Doris: Ja, det normala är att man dricker liksom, inte till vardags alltså, utan till släktkalas och 
sådär. […] Hmm, inte så mycket alltså, mer det där du vet, du ska inte börja dricka för tidigt, 
och dricka för mycket sådär. Mina föräldrar har inte vart, ja, de säger inte nånting, de gjorde 
inte det när jag var yngre heller. Men jag drack inte så mycket heller, kanske berodde på det? 

Doris berättar i citatet att det inte talas så mycket om alkohol idag heller. Hon berättar att om 
hennes föräldrar säger något kretsar det kring deras omtanke och önskan om att hon haft en 
trevlig kväll. Om hon mår dåligt dagen efter en fest så får hon bara frågan om det ”blev för 
mycket”. Mina andra informanter har inte heller upplevt att alkohol har tagit för stor plats i 
vardagen utan menar att den intagit en naturlig del. De håller med Doris när hon säger att man 
inte pratar något särskilt om den.  

Björn: Det finns liksom inget att prata om, det är mer ifall vi druckit ett riktigt gott vin. Det 
finns ingen som är alkoholist men ingen som är absolutist heller, det pratas liksom inte så 
mycket om det, jag vet inte men det är som att man inte pratar om bussar, det finns liksom 
inget att säga, alkoholen tar inte så stor plats i våran vardag.  

Björn berättar att då han, liksom Doris, aldrig haft något intresse av att festa när han växte upp 
har det inte funnits någon anledning att tala om alkohol i hemmet.  

Björn: Mamma pappa är väl tacksam för att vi är tre barn och vi har det tagit det lugnt med 
starksprit och så här och vi går inte ut och super och festar så de är mer […] att vi inte 
försätter oss i någon farlig situation och de vet de att vi inte gör. 

Hans föräldrar har snarare uttryckt en tacksamhet över att han och hans syskon har tagit det 
lugnt under uppväxten och liksom Doris föräldrar är de måna om att de får en trevlig kväll. 
Gabriel berättar att hans föräldrar haft olika filosofier när det handlade om alkohol och vilken 
hållning de skulle upprätthålla då han växte upp. Gabriel talar om för mig att de har olika 
erfarenheter av alkohol. Gabriels mor, som han har växt upp tillsammans med, hade den filosofin 
att hon hellre köpte alkohol på Systembolaget till sin son då han var 17-18 år vilket gjorde att hon 
kände att hon hade kontroll på vad han drack. Han berättar att hans mor hade uppfattningen att 
om han ändå skulle dricka alkohol ville hon vara säker på att det inte var hembränt eller något 
annat farligt.  

– ANT, alkoholister och NO 
När mina informanter och jag diskuterar grundskolan och den undervisning de fått som elever 
minns de inte exakt vad som sagts. De tillhör alla generationen som fått ANT47-undervisning 
men de minns inte så mycket av den.  

Gabriel: Jaa du jag vet att vi haft såna där ANT-dagar alkohol, narkotika tobak, och på 
högstadiet framförallt kommer inte ihåg hur man pratade om det, eller på mellanstadiet, jag 
kommer ihåg nån alkoholist som kom och berättade hur det var att vara alkoholist och så där  

                                                 
47 ANT = Alkohol, Narkotika, Tobak 
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Björn vittnar om ett besök av en polis och Gabriel kan alltså dra en missbrukare till minnes,  

Gabriel: Alltså jag kommer inte ihåg, […] kanske (paus) effekter som händer i kroppen, (paus) 
alltså det är det enda jag kommer ihåg är den där alkoholisten som berättade hur det var… 

Något som nämns av både Björn och Gabriel oberoende av varandra är att det vore sannolikt att 
de fått någon information på en biologi- eller fysiklektion på högstadiet om vad som händer i 
kroppen då man dricker alkohol.  

Det är ingenting vi diskuterar i intervjuerna men jag håller med pojkarna om att det torde vara 
logiskt att vi fått någon form av undervisning i dessa ämnen kring alkoholens skador på kroppen. 
Någonstans har jag lärt mig att den alkohol du dricker passerar levern och att levern tar hand om 
de farliga ämnena i den. Jag har också lärt mig att en av alla risker med långvarigt missbruk av 
alkohol är skrumplever och att det ofta slutar i dödsfall. När jag tänker på det nu känns det för 
makabert att lära ut till en klass 11-åringar. Då jag och mina informanter är i ungefärlig samma 
ålder så gör jag antagandet att vi under vår grundskoleperiod arbetat efter samma läroplan. Därtill 
konstaterar jag att vi borde ha fått någon form av undervisning kring alkoholens effekter på 
kroppen i de naturorienterande ämnena högre upp i grundskolan och att vi där även fick lära oss 
det jag kallar de mer makabra sanningarna.  

”Det är gott men det är ju en social grej också…” 
Mina informanter menar att människan dricker alkohol främst för att det är gott men de har fler 
teorier. De anser att pressen på unga människor idag är stor och att de tror att man dricker 
alkohol för att fly för ett ögonblick. 

Betty: Jag tror att människor dricker för att dom tror att det förväntas av dom, att dom dricker 
för att ha roligt, att dom dricker för att våga saker, för att kunna slappna av och släppa skolan 
och studierna. Av vana… 

Bodil och Gabriel är överens om att man inte dricker alkohol för att det är gott. De har dock sina 
egna åsikter om varför. Bodil menar att hon inte kan tro att alkohol är gott men att hon grundar 
åsikten i hennes egna erfarenheter i att rusdrycker inte är gott. Bodil säger att hon har prövat 
alkohol när hon var yngre men menar att det varken lockar eller känns som någon uppoffring då 
hon helt enkelt inte finner någon tillräckligt bra anledning till att dricka alkohol. Hon har därför 
aktivt valt att inte bruka alkohol mer än någon gång ibland i maten. Hon är nöjd med läsk till fest 
men saknar bra alternativ på restauranger och på krogen. Gabriel å andra sidan menar att 
människan enbart dricker för att bli berusad. 

Gabriel: Jag tror att det är för att vissa hämningar släpper och man blir, man vågar lite mer, 
[…] jag tror inte på nån som säger att man dricker för att det är gott […] då kan man lika gärna 
dricka läsk eller nåt sånt. Jag tror man dricker för att bli full, full vill man bli för att man får en 
annan personlighet för ett tag,  

Att pressen är stor på unga människor idag vittnar de alla om. Men det är bara Gabriel tror att 
man enbart dricker för att bli full. Han är noga med att poängtera att det är hans egen åsikt och 
att han menar att i dagens samhälle behöver man bli någon annan ibland. 
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När mina informanter samlas tillsammans med sina vänner för att umgås en afton berättar de alla 
om liknande scenarier.  

Gabriel: [Vi] Sitter å snackar å dricker å har det trevligt. Förut, det har ju gått lite i perioder, 
förut hände det att man gick ut å festade gick alltså på nattklubbar å diskon eller vad man ska 
kalla det för, det har vi kommit ifrån en del nu utan nu sitter vi hemma hos nån å sen händer 
inte så mycket mer. 

Åsa: Vad har ni för inställning till ert festande? 

Gabriel: Det är jättetrevligt, jag tycker det är jättebra men det blir nån form av träffpunkt å just 
det där ordet fest lockar människor, alltså vi är ju ett gäng, det är trevligt, då får man träffa alla 
å kan sitta å prata å jag är helnöjd med vårt festande nu… 

--- 

Doris: Då, dricker väl alla lite av det de tycker om och så äter lite chips och har det trevligt, ja 
en del slutar väl när de börjar bli lite onyktra andra fortsätter tills det slår över och blir döfulla, 
det är väl så det brukar se ut 

Björn, Betty och Doris framhåller att alkoholen fungerar som en trevlig förstärkning på festen 
snarare än att det är alkoholen i sig som står i centrum och att det ofta sker något mer under 
kvällen såsom att man lagar mat tillsammans eller spelar ett brädspel.  

Björn: […]lite vin, lagar mat till, äter och dricker till, kanske går ut men det är oftast i samband 
med att något mer görs typ ska vi inte träffas och laga lite mat? 

Ibland går man ut i nattlivet till en krog eller nattklubb. Det centrala som alltid finns med är dock 
musik och goda vänners sällskap. De som sällan använder alkohol menar att det ofta sker något 
speciellt i samband med att de dricker alkohol. Björn ger exemplen som att goda vänner är på 
besök eller att det varit en period med väldigt mycket arbete i skolan och beskriver alkoholen som 
en extra lyx eller belöning i tillvaron någon gång ibland. Gabriel vittnar om att det kan vara en del 
av vardagen, och att det stundom blir väldigt mycket alkohol. Han menar att det kan vara väldigt 
trevligt att samlas över en film och ett par öl. En ekvation som jag funderat en del på då jag inte 
får ihop den då Gabriel menar att man enbart dricker alkohol för att bli full. Men det alla är 
överens om är att det är en högst social tillställning och de benämner det som ett ypperligt tillfälle 
att träffa vänner och genom detta kunna sitta och prata, lyssna på musik och umgås i lugn och ro.  

Att dricka – ett mångfacetterat begrepp  
Ett missförstånd som uppkom i samtliga intervjuer kretsade kring uttrycket ”dricka”. Vid frågan i 
intervjun om informanten enbart drack alkohol till fest har jag insett i efterhand att jag uttryckt 
mig klumpigt och att jag skulle ha formulerat om frågan. Detta har jag upptäckt först i efterhand. 
På frågan: ”Dricker du och dina vänner enbart till fest?” reflekterade jag aldrig över hur komplext 
begreppet är. Det var självklart för mig att frågan handlade om att bruka alkohol och huruvida 
informanten enbart drack till fest. Det jag inte tänkte på och som jag senare blev 
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uppmärksammad på från utomstående var att dricka används ju faktiskt som vardagsbegrepp och 
är inte allena ihopkopplat med alkohol. Detta uppmärksammade dock inte mina informanter, då 
intervjun handlade om alkohol och därtill blir det en naturlig koppling till det. Mina informanter 
fann dock andra förbindelser till begreppet: 

Åsa: Men… Dricker ni bara till fest? 

Björn: Nja, jag och Malin kan köpa en flaska vin till maten (paus) men det kan ju också räknas 
som fest, gränsen är ju hårfin, men det händer att vi dricker annars också. Men det är ju alltid 
för att piffa till tillvaron så att säga, så på ett sätt är det ju fest… 

– 

Gabriel: Ja vi gör det, hmm jag och min flickvän om vi har lagat en god middag någon gång då 
kan vi ta en öl eller nån cider till det eller nåt men liksom då slutar det vid en eller två, det blir 
ju aldrig att man blir full. Men när man tänker på ordet dricka då är det bara till fest. 

– 

Doris: Mmm, det gör vi, jag kan ta lite folköl ibland, till maten, mitt i veckan men när det 
kommer till att just dricka, jag tar det som att dricka för att bli full, det är oftast bara till fest. 

Gabriel och Doris poängterar tydligt i sina respektive intervjuer vad de kopplar till begreppet 
”dricka alkohol”. Att dricka alkohol är något man gör till fest för att bli berusad och det är inget 
man kopplar till att dricka ett glas vin till maten någon gång ibland. Björn poängterade dock att 
lite vin med sambon sker så sällan att han på ett sätt räknar det som fest.  

Det sociala trycket 
Mina informanter vittnar alla om att det finns ett socialt tryck kring alkohol och huruvida man 
ska dricka eller inte dricka vid exempelvis en fest. Alla är överens om att det är okej att välja 
mellan att vara nykter en kväll som att inte dricka alls. De är dock inte överens i hur det sociala 
trycket brukar visa sig.  

Åsa: Men upplever du att det finns ett socialt tryck kring alkoholen 

Björn: Jaa, på sätt och vis gör det ju det, men nu är inte trycket så stort i min bekantskapskrets 
men samtidigt är det ju så att det är underförstått många gånger. Ingen av de inblandade som 
kräver att man ska dricka liksom, (paus) men å andra sidan är ju den personen medveten om 
och vet att andra kommer dricka och det blir ju tryck där och vill vara som alla andra och de 
andra kommer bli mer eller mindre berusade och hamna i ett annat tillstånd då de dricker jag 
tror inte det finns bland oss… 

Betty som sällan dricker menar istället:  

Det handlar väldigt mycket om sammanhang. Dels ceremoniella grejer typ bröllop. Ett starkare 
tryck tycker jag också att det är i studentsammanhang. 

Att vara ensam nykter vid en tillställning kan vara en besvärlig situation för vissa, både för den 
som väljer att vara nykter såväl för den som är berusad. Gabriel berättar att han personligen aldrig 
upplever något socialt tryck men erkänner att det finns där. Gabriel använder själv alkohol och 
brukar därmed tillhöra normen i hans sällskap: 
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 Gabriel: Alltså det är klart, vill man inte dricka så behöver man inte men å andra sidan upplevs 
det av många att av mina kompisar att när det kommit nyktra människor till en fest att det blir 
lite tråkigt men det är aldrig så att hos oss att man måste dricka i övrigt om man säger. Det är 
klart man får vara nykter om man vill det.   

Av de män och kvinnor jag intervjuat är det Betty och Bodil som möter mest socialt tryck kring 
bruk av alkohol då de aktivt valt att inte dricka. Bodil berättar att då hon ofta är ensam nykter på 
en fest så möts hon ofta av frågor kring hennes val. Hon säger att det blir enklare så länge hon 
håller något drickbart i handen men att det ofta finns de som vill diskutera. Eftersom hon går på 
fest för att ha trevligt brukar hon undvika diskussionerna och ta den dagen efter då hon menar att 
hon vill ha trevligt, inte försvara vad hon tror på. Betty har efter flera år som nykterist börjat 
dricka alkohol igen. Inte på grund av frågor utan för att det har blivit till en naturlig följd av nytt 
umgänge och nya bostadsorter. Hon poängterar dock att det inte händer ofta. Doris härleder 
pressen kring det sociala trycket till hur du som individ fungerar: 

Det beror nog på hur stark självbild man har och hur man är som person för att mår man bra 
så kan man ju sitta nykter på en fest utan att ta någonting att dricka men om man är en sån 
person som vill vara en i gänget och känna sig då kan det vara svårt att stå emot, men många 
blir ju så när de är fulla, kom igen då, varför dricker inte du liksom? Då blir det kanske så att 
man lätt lyssnar på det då, men om jag går till mig själv liksom, har jag bestämt mig för att inte 
dricka så dricker inte jag. 

Det Doris pekar på, liksom Björn ovan, är önskan att om vara en i gänget och behovet av att 
passa in. Mead diskuterar, enligt Jenkins, att vi bedömer oss själva utifrån hur vi tror att andra ser 
på oss.48 Att jag ser mig sig själv i hur jag tror andra uppfattar mig. Det kan innebära att det blir 
svårt att aktivt välja att vara den som avviker i en grupp, som exempelvis i Gabriels grupp, där 
normen är att är det fest så dricker man mycket alkohol. Gabriel påpekar dock att det är okej att 
vara nykter på någon av deras tillställningar. Men han berättar även att det finns individer i 
sällskapet som har uttryckt missnöje över den person som väljer vara nykter då det, enligt dem, 
drar ner stämningen. Jag kan, i mina intervjuer, finna uttalanden som tyder på en medvetenhet 
kring hur man moraliskt riktigt bör resonera kring alkohol och bruk. Det är inte alltid moralen 
följs i mina intervjuer men jag uppfattar ändå att det är det är dit mina informanter eftersträvar att 
nå och ge intryck av.  

Alkohol och genus 
Det finns inga skillnader mellan unga kvinnor och unga män menar mina informanter men det 
finns ändå skillnader i hur man ska eller snarare bör förhålla sig. En ung tjej bör vara försiktig och 
samtliga av dem poängterar faran med att till exempel gå hem ensam efter en utekväll som tjej. 
Att en ung kvinna dricker ser ingen konstigt på men alla vittnar om en oro för den risk unga tjejer 
utsätter sig för då de väljer att gå hem ensamma. Ingen påpekar någon extra fara för män. När jag 
under intervjun med Gabriel frågar om inte unga berusade män löper någon risk då de väljer att 
gå hem i natten svarar han: 

                                                 
48 Jenkins R, Social Identity, Routledge, London 2004, Sid. 36 
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Gabriel: Det är inte lika stort intresse att våldta en kille som en tjej.  

Åsa: Men våldtäkt är enda faran eller? Alltså bara spånar själv… 

Gabriel: Det beror ju på, skillnaden mellan killar och tjejer tror jag, sen kan man alltid, risk att 
bli utnyttjad sexuellt det är lättare för en kille att utnyttja en tjej som är jättefull sexuellt än vad 
det är för en tjej att utnyttja en kille, det händer ju liksom ingenting för killen, det är ingen 
mening med det liksom. 

Ingen av mina informanter kan komma på någon direkt fara för unga berusade män på väg hem. 
Det våld och de risker som de alla förknippar med en utekväll rör sig kring sexuellt våld mot 
kvinnor vilket jag finner intressant. När jag påpekar detta för Gabriel säger han: 

Åsa: Jag tänker på typ misshandel… 

Gabriel: Nej jag tror inte det är så stor skillnad på killar och tjejer alltså när det kommer till den 
aspekten, då tror jag det är värre att vara kille, men det är nog mer om man bråkat med någon 
tidigare och att den söker upp en senare… 

Något mer som påpekas flitigt under mina intervjuer är vikten av att fråga sig själv varför man 
dricker och lyssna på sin kropp, men det menar de inte har något med varken kön eller ålder att 
göra. Det är något alla vuxna människor som brukar alkohol bör göra. De är alla överens om att 
alkohol är en konsumtionsvara för vuxna.  

Flera av mina informanter berättar om liknande upplevelser och erfarenheter av berusade 
människor. Betty säger bland annat att hon upplever att berusade unga män kan bli obehagligt 
aggressiva och Björn, som poängterar vid flertalet tillfällen att han inte gör någon skillnad på 
kvinnor och män, vare sig de är berusade eller ej, berättar att han inte reagerar likadant då en 
berusad tjej gör något han inte förväntar sig av henne som om en man hade gjort samma sak. 
Doris berättar om hennes upplevelser av berusade människor men belyser andra aspekter som till 
exempel att hon uppfattar det som mer accepterat för en man att bli full än vad det är för en tjej: 

Doris: Tjejer blir berusade blir de mer känslosamma än killar där är en skillnad, eller en likhet? 
(paus) Killar blir mer buffliga, kanske får mer testosteron och bråkiga det har jag märkt mycket 
på krogen. […] Jag tycker det är så, eller jag upplever det så i alla fall, för om man som tjej 
dricker mycket liksom att man är på nåt sätt är onormal eller nej du som är tjej ska vara mer rar 
och vän och en kille kan ta en ordentlig fylla och det är helt ok. […] Ja alltså jag tror det är 
mycket, hur ska man säga, killar som blir berusade får mer en dunk i ryggen en tjej som blir 
berusad ses som mer okontrollerbar och liksom ja tjejer får inte bli för berusade, det är inte 
godkänt på något sätt 

Gabriel nämner bland annat förväntningarna på sig kring hur en man ska vara och han 
konstaterar också att det är mer accepterat att en kille raggar på flertalet tjejer under en kväll än 
om en tjej skulle göra motsvarande. Det är inte attraktivt menar han. 

[…] Killar ska vara macho och inte ta någon skit och tjejer ska vara trevliga och glada. […]Det 
är väl mer accepterat för killar att stöta på många tjejer under kvällen det är inte särskilt 
attraktivt att en tjej gör det på såna sätt, det tror jag inte. Det tror jag har med könsroller att 
göra. Tjejer ska vara tjejer och killar killar. 

Skillnaderna mellan en fest i en trygg miljö som hemmet och i en offentlig miljö som i utelivet på 
till exempel en krog är att det spelas mycket mer på könsrollerna på krogen. Mina informanter 
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vittnar om att man slappnar av mer på en hemmafest och kan vara sig själv i en större 
utsträckning och att man inte behöver framhäva sin manlighet eller kvinnlighet inför det andra 
könet. Betty menar att fulla tjejer kan ta mer plats i en trygg miljö än på krogen. Doris berättar att 
hon upplever det som att både tjejer och killar blir mer intresserade av varandra när de blir 
berusade: 

Mmm det tycker jag i och för sig, tjejer blir ju mer, eller både killar och tjejer blir väldigt 
primitiva när de dricker, men det här kvart-i-tre-ragget, det uttrycket hade ju inte funnits om 
folk inte drack och gick ut och festade (skratt) så man spelar mycket mer på sin kvinnlighet om 
man är full som tjej och tvärtom om man är kille. Man blir mer intresserad av det andra könet. 

Det finns egentligen inget en berusad tjej skulle kunna komma undan med enbart på grund av sitt 
kön men på frågan svarar Doris:  

Det var svårt (paus), ja den var jättesvår, jag vet inte, (paus) jag vet inte om det skiljer sig så 
mycket mellan killar och tjejer […] Tjejer kan kanske få mer fördelar än killar, bjudna på 
drinkar och men är samtidigt mer utsatta… 

Björn kan inte komma på något då han får frågan men säger senare att: 

En tjej skulle komma undan med att vara lite flörtigare.  

Gabriel menar, som jag tidigare nämnt, att det inte är lika accepterat för en tjej att ragga på en 
mängd män under en kväll som om en kille skulle göra det motsvarande. Huruvida en man skulle 
komma undan med något till följd av hans kön poängterar samtliga sexuellt övervåld såsom att ta 
sig friheten och tafsa på tjejer, att slå en tjej eller våldtäkt.  

Doris: Våldtäkt! Har man ju hört ett par gånger, blir friade för tjejen var för full, för om en tjej 
blir våldtagen blir förövaren mindre straff för tjejen var full till exempel, det är en sån grej som 
jag vet, så det kan ju vara såna fördelar, kanske då att en kille tafsar på en tjej han var så full att 
han kommer undan med det? (Paus)  

Som Maria Abrahamsson skriver i sin avhandling, att unga tjejer dricker allt mer men värnar trots 
sin berusning om sin egen säkerhet finner även jag belägg för i min studie. Rådet unga kvinnor 
får är att ta hand om sig själva och inte utsätta sig för fara. Att mina informanter enbart kopplar 
våld som utförs i närhet till berusning till kvinnor och sexuellt finner jag också intressant. Dock 
önskar jag att jag uppmärksammat det förr i intervjuerna och inte enbart i Gabriels då vi 
diskuterade vidare i frågan. Våld män emellan nämndes i och för sig även av andra informanter 
men det var i termen av ”lite gruff i krogkön” eller tjafs med en vakt men inte som något 
märkvärdigt. Jag vet inte om mitt syfte kan ha lett till att mina informanter inte funderade vidare 
kring män och våld då jag i mitt informationsbrev sagt att mitt fokus låg på unga kvinnor?  Jag 
finner det ändå intressant att höra hur mina informanter reflekterar över dessa frågor. Doris säger 
efter intervjun att hon inte direkt reflekterat över hur tjejer och killar fungerar på krogen och 
härleder det till att hon själv oftast är berusad då hon befinner sig där. Hon säger att hon ska 
fundera på det nästa gång hon går ut. Under mina observationer såg jag att de berusade 
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kvinnorna tog mer plats och i vissa lägen suddades könsgränserna ut. Det ledde till att jag tittade 
närmare på det. Jag kan mig också se tydliga moraliska aspekter.  

Moraliska poänger 
Jag har alltså funnit moraliska ställningstaganden såväl i intervjuerna som i observationerna och 
jag finner det intressant att titta närmare på dem. I mina intervjuer märker jag en osäkerhet bland 
mina informanter. Jag är medveten om att alkohol kan vara ett känsligt ämne och har varit noga 
med att poängtera i inledande skede att jag inte är specifikt intresserad av informantens 
alkoholmönster utan vill undersöka hur han eller hon resonerar kring alkohol och genus i stort. 
Detta till trots märker jag att mina informanter har tydliga och starka moraliska åsikter i frågan. 
När jag i efterhand tittat på vad mina informanter berättat finner jag att de vid vissa frågor är 
noga att poängtera vissa detaljer. Jag har funderat på om osäkerheten kan ligga i dels i hur väl de 
känner att de kan lita på mig i min forskarroll och dels hur jag resonerar privat. Det är känsliga 
frågor och inte något man diskuterar med vem som helst. Att diskussionen kring att bli bjuden 
hemma främst kretsade kring att den lilla mängd som blev bjudet och hur sällan det var. Det var 
inte mycket man bjöds på som ung och det var viktigt att det framkom att det var föräldrarnas val 
att bjuda. Ett liknande resonemang kretsar kring huruvida det finns ett socialt tryck kring alkohol 
eller ej. Jag upplever att grupptrycket är stort när individen är ung och fortfarande går i 
grundskolan men då jag kan uppleva att det följer med upp i åldrarna ville jag undersöka om så 
var fallet. Mina informanter medger att det existerar ett socialt tryck kring alkohol men de kan 
inte tänka sig att det finns i just deras grupp.  

För att ge ytterligare ett exempel så kopplar jag diskussionen till min observation nummer två. 
Jag var på fest hemma hos en bekant. I inledningen av festen föll det sig bra för att göra en 
observation. Jag diskuterade i efterhand med min bekant huruvida det var okej för henne att jag 
använde denna observation. Under festen uttalades tydligt från kvinnorna på festen att ”nu ska vi 
festa, och jag ska bli riktigt full”. När de druckit av det bål som bjöds på festen och då 
berusningen började göra sig påmind kom andra aspekter in i bilden. Jag fick intrycket av att de 
ville behålla kontrollen över sig själva och att kontakten med festens manliga deltagare blev allt 
viktigare. Attityden var fortfarande ”jag ska bli full” men enbart oss kvinnor emellan. Ju längre 
festen gick, ju fler ursäkter framfördes från kvinnligt håll i form av ”oj jag är så full, det var inte 
bra”, men återigen enbart gentemot oss andra. Samtidigt tog de allt mer plats. Nu var detta i en 
miljö då kvinnor normalt tar väldigt mycket plats men jag upplevde det som att de tog ännu mera 
plats och att männen automatiskt tog mindre. Det var som om könsrollerna på denna fest bara 
suddades ut. 

De moraliska aspekterna som jag märkte både på festen såväl som i mina intervjuer kretsar dels 
kring det att kvinnor inte får bli för berusade och tappa kontrollen men främst att kring det 
faktum att man inte får uttrycka att målet med kvällen är att bli full. De flesta deltagare på festen 
blev berusade, alla i olika grad, men det var bara kvinnorna som ursäktade sin berusning. Är det 
tvunget som kvinna idag att ursäkta sig eller är det bara något som lever kvar? Eller var det bara 
så att de ursäktade sin berusning inför sig själva? Min åsikt i frågan är att lika lite som männen på 
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festen ursäktade sig för sin berusning, ska en kvinna behöva göra det. I en miljö där jämlikheten 
är den mest grundläggande värderingen bör den också genomsyra allt. Det gjorde den säkerligen 
men var kvinnorna så fast i genusmönstret, omedvetet eller ej, att de såg sig tvungna att ursäkta 
sig? Eller var det enbart inför sig själv? Det skulle kunna förklaras med att dessa kvinnor mådde 
kanske inte bra, då de druckit för mycket alkohol och därmed trodde att deras illamående syntes 
utåt. Därför kände de sig tvungna att ursäkta sig inför oss andra då de själva försatt sig i 
situationen?  

Diskussion  
Mina informanters råd till unga kvinnor är att ta hand om sig själva och att inte utsätta sig för 
någon onödig risk. Risker finns det överallt och risken att drabbas av något på väg hem från 
krogen hävdar jag är lika stor oavsett om du är man eller kvinna. Jag kan uppleva att det är 
obehagligt att gå ensam hem då jag varit ute och festat med mina vänner och jag tar till diverse 
säkerhetsåtgärder som säkerligen inte skulle fungera om det verkligen skulle hända något. Dock 
är jag övertygad om att risken att något faktiskt skulle hända är väldigt liten och att det snarare 
handlar om att vara på fel plats vid fel tidpunkt.  

Sedan 2004 har anmälda misshandelsfall utomhus ökat med åtta procent.49 Siffran är oberoende 
av kön och gäller således både misshandel mot kvinnor så väl som mot män. Under 2005 ökade 
även anmälningarna om våldtäkt med 32 procent. En siffra som kan förklaras med en lagändring 
och en vidare rubricering.  

Jag har diskuterat tillsammans med mina informanter kring risker och faror med att som ung 
tjej dricka sig berusad. Vi har pratat om huruvida det finns något som man som tjej kan komma 
undan med enbart på grund av att man är tjej. Man menar att så är det inte. Gabriel påpekar 
något som då och då debatteras kring. Att ragga. Att det är okej som kille att ragga på flertalet 
kvinnor under en kväll. Han menar att det inte är attraktivt när en tjej gör det. Jag kan bara gå till 
mig själv. Jag finner det inte attraktivt när någon gör det, man som kvinna. För mig handlar det 
inte om kön utan snarare hur man för sig, självrespekt och attityd. Björn pratar om att en tjej kan 
komma undan utan repressalier med att vara lite flörtigare och Gabriel vittnar om att tjejer ska 
vara glada och dansa och visar fysikt under intervjun hur en tjej ”är” på krogen. Samtidigt är 
våldtäkt det första Doris kopplar till frågan huruvida en man skulle komma undan med något 
som full. Nu är det skillnad på att inte komma undan med något och att utsättas för något. Det är 
jag väl medveten om. 

Då jag läst Maria Abrahamssons avhandling och reflekterat över det att kvinnor i allt större 
utsträckning dricker som män men framförallt fortsätter behålla kontrollen över berusningen. Jag 
vet inte om jag är blind för den våldstatistik som jag på något sätt inte anser rör mig, eftersom jag 
har bilden av att det är väldigt farligt att gå hem ensam från krogen. De allra flesta våldtäkter som 
äger rum utförs i hemmet av en känd gärningsman. Det anmäldes 3500 stycken våldtäkter under 

                                                 
49 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=199 2006-04-27 kl.15.15 
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2005. Då lagändringen som trädde i kraft den 1 april 2005, rubriceras även gärningar som till 
exempel sexuellt utnyttjande som våldtäkt. 50 Endast tio procent sker utomhus och jag anser att 
det är 350 stycken för många men då är kanske inte våldtäkt den största risken med att gå hem 
ensam? Mina informanter kopplade dock sexuellt våld till kvinnor och våldsbrott som misshandel 
till män. Gruff i krogkön och att mucka med vakten som Björn sa och Gabriel som hänvisade en 
misshandel på vägen hem till något som hänt tidigare under kvällen kan kanske kopplas ihop med 
varandra? Eller Bettys erfarenhet av vad hon kallar obehagligt aggressiva män?  

Avslutande ord:  
Jag har funnit ämnet väl värt och studera men känner mig inte färdig med det. Mitt intresse 
kommer att fortsätta in i framtiden och jag räknar med att jag kommer att arbeta vidare med 
ämnet. Jag vill även passa på och skänka mina informanter en tanke! 

 

                                                 
50 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=6&id=19 2006-04-27 kl.16.12 
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Ungdomsarbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och hur 
dessa kan förstås 

Love Lundin 

Inledning 
Arbetslösheten för unga mellan 20 och 25 års ålder låg enligt ungdomsstyrelsen 2005 på runt 7 %, 
och den har stigit de senaste tre åren51. Debatten om arbetslöshet går varm i medierna samtidigt 
som åsikten att välfärdssamhället och den fulla sysselsättningens politik oundvikligen går mot sitt 
slut ventileras allt oftare. Samtidigt är det valår i år, 2006, och politiker från höger och vänster 
försöker ständigt att övertrumfa varandra med olika lösningar på sitt ständiga huvudbry, 
arbetslösheten. Mitt i denna debatt befinner sig arbetsmarknadsåtgärderna, ett direkt praktiskt 
uttryck för en strävan hos politikerna att göra slut på arbetslösheten enligt somliga. Enligt andra 
enbart ett sätt att hålla de arbetslösa i schack och förhindra dem från att ”förslappas” och inte ett 
verkningsfullt botemedel mot arbetslöshet. Denna turbulenta och ständigt aktuella fråga var 
anledningen till att jag fick ett intresse för att undersöka förhållandena på en 
arbetsmarknadsåtgärd för just unga. Jag ville höra dem berätta om sina erfarenheter kring 
arbetsmarknaden, arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder och sedan försöka skaka en förståelse 
för dessa erfarenheter i ljuset av litteratur gällande området. Jag ville försöka förstå hur 
människorna som har sin vardag i en arbetsmarknadsåtgärd beskriver denna och utifrån dessa 
utsagor försöka förklara mitt fält. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med följande text är att försöka ge en beskrivning av hur ungdomar ingående i en 
arbetsmarknadsåtgärd kan se på sin arbetsmarknadsmässiga situation. Jag försöker mig även på 
att utifrån tidigare forskning på området och teorier rörande arbetsmarknadens läge idag ge en 
förklaring till varför mina informanters erfarenheter ser ut som de gör. Detta för att skapa en 
förståelse inom vilken arbetsmarknadsåtgärder och mina informanters erfarenheter av dessa kan 
förstås. 

Introduktion av fält och informanter 
Min studie har utförts i ett rikstäckande studieförbunds (härmed refererat till som 
”Studieförbundet”) lokaler i en medelstor svensk stad, mer specifikt på projektet AG19, vilket är 
riktat till arbetslösa ungdomar med ofullständiga gymnasiebetyg. Projektet pågår från 
oktober/november 2005 till maj 2006 och syftar till att stärka de medverkandes position på 
arbetsmarknaden. Inom AG19 får dessa ägna sig åt estet- och hantverksaktiviteter, olika slags 
jobbsökningscoaching, samt läsa upp gymnasiebetyg på Studieförbundets vuxengymnasium. En 

                                                 
51http://www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e5950a690833010a693c32410003/wwwUngIdag20
06.pdf, sid98, 2006-04-27 
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vanlig vecka kan till exempel innehålla kurser i hur man genomför en arbetsintervju, eget arbete 
med studerande av gymnasiekurser, friskvård, studiebesök och slöjd. Studieförbundet är en 
stiftelse som finns i hela Sverige och i den aktuella staden driver de, förutom AG-projektet, bland 
annat en privat gymnasieskola, ett pensionärsuniversitet, olika studiecirklar samt kurser som de 
organiserar åt utomstående organisationer och företag. I denna stad samsas alla de olika 
verksamheterna i samma lokal, det rör sig mycket folk där, vilka ingår i olika projekt eller går i 
gymnasiet.  

AG är ett projekt som genomförs på Arbetsförmedlingens uppdrag men finansieras av 
Folkbildningsrådet. Många av de olika projekten innefattar samma slags aktiviteter, tillexempel 
kan de verksamma i AG19 ägna sig åt möbelrenovering och välja kurser från vuxenuniversitetet. 
De olika verksamheterna överlappar på så sätt varandra aktivitetsmässigt och därmed även 
rumsligt, då de olika projekten delar lokal. 

Jag har i min undersökning intervjuat fyra olika informanter, Sanna, Emma, Frida och Bengt, 
alla medverkande i AG-projektet. Sanna skiljer sig från de andra tre så till vida att hon är lärare, 
eller ”coach”, för AGs elever och anställd av Studieförbundet. De andra tre informanterna är 
elever i AG19. De har alla varit arbetslösa olika lång tid och varit i kontakt med 
Arbetsförmedlingen innan de slutligen kom till Studieförbundet och AG19, hösten 2005. 

Metod 
Jag har under arbetet med denna studie utfört två observationer och, som sagt, även fyra 
intervjuer, alla i Studieförbundets lokaler. Inledande gjorde jag observationer på en lektion i slöjd 
samt på ett veckomöte där aktiviteter och lektioner diskuterades. Observationerna gav insyn i hur 
studiegruppen AG19 var sammansatt och introducerade mig på ett bra sätt till verksamhetens 
allmänna karaktär. De hjälpte mig även att få kontakt med informanter och utforma frågor till 
intervjuerna med dessa. Det största utbyte jag fick av observationerna var alltså att de gav mig en 
grund att stå på inför det fortsatta arbetet med intervjuer, snarare än att de i sig hade ett stort 
analytiskt värde. Intervjuerna gjordes sedan en och en med informanterna i ett samtalsrum. 
Intervjuerna utgick från en intervjumall jag förberett i förväg, men kan närmast beskrivas som 
samtal kring olika teman än som en radda frågor och svar. Intervjumallen utvecklades även 
mellan intervjuerna då jag tog intryck av tidigare intervjuer och försökte täcka in samtalsämnen 
som jag missat men som visat sig i tidigare intervjuer. 

Grundad teori i min studie 
Jag har i arbetet med denna studie arbetat utifrån det metodologiska perspektivet grundad teori, 
vilket beskrivs närmare i denna antologis gemensamma del. Grundad teori är en induktiv metod, 
med vilken forskaren analyserar kvalitativa data så förutsättningslöst som möjligt för att på så sätt 
generera empirigrundade slutsatser52. Forskningsresultaten blir på så sätt till i samspelet mellan 

                                                 
52 G, Guvå, I Hylander, Grundad teori, ett teorigenererande forskningsperspektiv. (2003) s. 5 
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forskarens empiri och de teorier som genererats ur denna empiri. Då denna studie varit begränsad 
till sin omfattning har det varit svårt för mig att arbeta helt utifrån de axiom som ligger till grund 
för grundad teori. Exempelvis har min kodning av den insamlade empirin varit främst intuitiv till 
sin natur. Mina kategorier och begrepp har inte alltid vuxit ur koder och indikatorer, vilket ofta är 
det sätt på vilket kunskapsprocessen i grundad teori beskrivs53. Jag ser dock inte detta som ett 
problem utan som en konsekvens av mitt materials ringa omfattning, hade studien varit större i 
omfång och sträckt sig över större tidsrymd hade nog min kodning varit mer strukturerad, då 
detta hade krävts. I min studie kunde jag överblicka materialet relativt bra och kodningen tog 
således ofta och nästan automatiskt plats i mitt huvud snarare än på papper. Viktigt att påpeka är 
dock att jag efter hand problematiserade dessa intuitiva samband och grundade dem i min empiri. 
Detta för att minimera risken för att dessa intuitiva begrepp endast var mitt eget omedvetna 
applicerande av personlig förförståelse på min empiri. Även det faktum att jag inte upplevde 
någon teoretiskt mättnad kan ses som ett tecken på att min studie och dess empiri var relativt 
ringa i omfattning. Ifall denna studie tillåtits ta mer tid i anspråk är det möjligt att den tagit andra 
former, metodologiskt såväl som resultatmässigt.  

Etik 
Jag har utgått från vetenskapsrådets etiska förhållningsregler i mitt arbete med denna studie. Mina 
informanter har informerats om sina rättigheter gällande anonymitet och dylikt i samband med 
intervjuerna och i det efterföljande arbetet, utom i ett fall då jag försummade att göra detta och 
istället fick göra så i efterhand.54

En intressant problematik jag ställdes inför var att ingen av mina informanter hade några 
problem med att jag använde mig av deras namn. När jag informerade om anonymitet uttryckte 
flera av dem resignation gällande frågan och menade att jag gott kunde använda deras riktiga 
namn om jag så ville. I mitt skrivande gjorde jag även så, men beslutade mig omsider för att 
anonymisera platser och människor fullständigt. Detta för att vara helt på den etiskt säkra sidan, 
samt för att det kändes säkrast att följa gällande restriktioner på området. Informanternas åsikter 
kan även rimligen tänkas svänga till det motsatta då de ser sitt namn i en publicerad studie som 
eventuellt dragit slutsatser de inte vill stå bakom. Det kan även vara rimligt att anta att det 
uttryckta ointresset för informanternas rättigheter i förhållande till mig som forskare beror på att 
informanterna inte resonerat mycket kring ämnet och därför inte tänkt över eventuella 
konsekvenser av sin medverkan. Följaktligen såg jag det som korrekt att följa de etiska 
förhållningsreglerna trots informanternas uttalade indifferens. Då resten av bidragen i denna 
antologi är anonymiserade på detta sätt hade det även gett ett splittrat intryck ifall min inte varit 
det. 

                                                 
53 G, Guvå, I Hylander, Grundad teori, ett teorigenererande forskningsperspektiv.(2003) s. 3ff 
54 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
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Teorier 
I skrivandet av min analys och slutdiskussion har jag använt mig av olika teoretiska 
utgångspunkter, vilka jag nu kommer att redogöra för kort.  

Bärande i min förståelse av mitt fält och min empiri är ståndpunkten att arbetsmarknaden 
individualiserats starkt, och att denna förståelse är grundläggande för en korrekt analys av 
förhållanden på nämnda arbetsmarknad. Arbetslöshet ses i allmänhet inte längre som en 
konsekvens av sociala mekanismer, som något i kapitalismen inneboende. Denna 
individualisering är något som går igen genom hela samhället i och med att detta rör sig från och 
bryter med kollektiva identiteter så som nation, klass religion och så vidare, åsikter som är 
framträdande inom postmodern teori. I förståelsen av mitt fält har jag kommit att utgå mycket 
från Zygmunt Baumans teorier kring postmodernitet, de relevanta delarna av dessa teorier ska jag 
nu redogöra för. 

Postmodernism  
De delar av Zygmunt Baumans teorier om det postmoderna som främst är intressanta i detta 
sammanhang är naturligt nog de som rör arbetsmarknaden. Bauman menar i korthet att inträdet i 
det postmoderna tillståndet, bland annat, innebär att samhället går från att vara ett samhälle av 
producenter till att vara ett samhälle av konsumenter55. Bauman menar att då industrin och 
företagen lärt sig att öka sin vinst och samtidigt minska sin personalstyrka (genom automatisering, 
effektivisering och dylikt), är behovet av arbetskraft mindre. Han hävdar att lönearbete och den 
arbetsetik som gjorde arbetet till norm under den moderna epoken idag inte är den främsta 
inkluderande normen i samhället. Denna plats har istället tagits av konsumtion och vidhängande 
konsumtionsetik. Definitionen på ”fattigdom” idag är inte arbetslöshet utan oförmåga att 
konsumera. Samhällets medborgare är primärt konsumenter, sekundärt producenter. Det för min 
studie relevanta är dock inte det eventuella inträdet i ett konsumtionssamhälle, utan det eventuella 
utträdet ur ett lönearbetets samhälle. Det ena, menar jag, måste inte nödvändigtvis förutsätta det 
andra, att lönearbetet tappar sin roll som medborgarens främsta syssla, eller att denna syssla 
ändrar karaktär, innebär inte nödvändigtvis konsumtionssamhällets inträde. En av de intressanta 
aspekterna i Baumans resonemang är att de fattiga i det postmoderna samhället saknar roll. Under 
modernitetens industrisamhälle var de fattiga den industriella reservarmén, ständigt beredd att 
fylla luckor i produktionens led och genom att göra så bekräfta arbetet som främsta norm, det 
medborgaren bör sträva efter. När samhället (kapitalismen) inte längre behöver engagera snart 
sagt alla sina medborgare inom produktionen tappar de fattiga sin roll som industriell reservarmé. 
Också rollen som avvikande och misslyckade tillskrivs dem inte heller enbart i egenskap av 
arbetslösa utan i egenskap av ickekonsumenter. Jag tycker att Bauman går händelserna i förväg en 
aning i sitt resonemang kring lönearbetets totala kapitulation till förmån för 
konsumtionssamhället. Det är ett faktum att de flesta måste lönearbeta för att säkra sin 

                                                 
55 Z. Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. (Uddevalla 1999) s. 131 
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överlevnad, likaså är det ett faktum att man måste ha pengar (för de flesta intjänade genom 
lönearbete, åter igen) för att över huvudtaget kunna konsumera. Produktionen (arbetet) blir 
således det primära, det som lägger grunden för konsumtionen och dess roll som normerande i 
samhället. Arbetet har alltså inte helt lämnat scenen, vilket man kan få intrycket av genom 
Baumans texter.  

Baumans menar alltså att arbetsmarknaden rör sig mer och mer från modernitetens höga 
sysselsättning och långa anställningar mot ett samhälle där produktionen oundvikligen tappar sin 
roll. De fattigas roll som industriell reservarmé och som samhällets moraliska skampåle är därmed 
också på väg att försvinna. De ”fattiga” (i min studie, de arbetslösa) håller alltså på att ställas utan 
någon som helst samhällelig roll, de blir en ”dålig investering” som inte har något ”… att erbjuda 
i utbyte mot skattebetalarnas pengar”56. är denna syn på samhällets och arbetsmarknadens 
post/senmoderna natur som ligger till grund för min analys och min förståelse av mitt fält. 

Individualiseringen av arbetsmarknaden tas också upp av Ulrich Beck, i termer av flexibilitet 
och riskomflyttning. Beck menar att arbetsmarknaden i det senmoderna samhället flyttar riskerna 
från stat och ekonomi och till den enskilde individen. Flexibla anställningsförhållanden är 
exempel på detta. Flexibiliteten går hand i hand med en individualiserad syn på framgång och 
misslyckande på arbetsmarknaden. En flexibel tillvaro öppnar nämligen för många olika 
karriärmöjligheter och möjligheter till misslyckande, vilka det är upp till individen att navigera 
mellan och ansvara för. 57

Stigma 
Jag använder mig i den kommande texten även av Erving Goffmans stigmabegrepp. Stigma 
innebär i korthet olika sociala eller fysiska personliga attribut vilka inte ses som normala av det 
omgivande samhället.58 Jag använder mig av begreppet för att beskriva den arbetslöses avvikande 
från den sociala normen arbete. Att definiera arbetslöshet som ett stigma innebär att de socialt 
exkluderande, karaktärsbefläckande effekter som arbetslöshet för med sig för den enskilde 
individen synliggörs.  

 

Analys 
Arbetslöshet som social situation går att förstå på flera olika sätt. 
Arbete kan sägas vara ett grundläggande attribut vilket individen ska inneha för att inte framstå 
som i någon mån misslyckad. Lönearbete är även det absolut vanligaste sättet att skaffa sig en 
inkomst och därmed klara ekonomin, och därför kan det även vara ekonomiskt svårt att gå 
arbetslös. Arbete är individens normaltillstånd i Sverige idag, att inte inneha ett jobb kan 
följaktligen vara både socialt stigmatiserande och ekonomiskt ohållbart.  
                                                 
56 Z. Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. (Uddevalla 1999) s. 132 
57 U. Beck. Brave new world of work. (Frankfurt 1999) 
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Det finns emellertid andra sätt att klara sin ekonomi än genom avlönat arbete. Man kan 
tillexempel få A-kassa eller försörjningsstöd av olika slag, till exempel socialbidrag. Även det 
socialt stigmatiserande i att vara arbetslös kan ifrågasättas, då dylika värderingar skiftar beroende 
på vilka sociala grupper man rör sig i. Perioder av arbetslöshet har även blivit vanligare då 
arbetsmarknaden successivt blivit mer flexibel, kanske främst för unga. 

Arbetslöshet är alltså ett komplext fenomen med många analytiska ingångar och möjligheter till 
förståelse utifrån olika perspektiv. Jag grundar här mina olika resonemang i mina informanters 
utsagor, som sig bör i en induktiv analys.  

Strukturer och rutiner 
Rutiner är en av hörnstenarna i de flesta människors liv. Som Giddens säger är människan 
ständigt benägen att organisera sin tid utifrån olika livsplaner och strategier, vilka är uttryck för en 
strävan att inordna livet och dess oändliga valmöjligheter under vissa rutiner och strukturer59. 
Utan en dylik kontinuitet i tillvaron från dag till dag är det svårt, för att inte säga omöjligt, att 
skapa sig en stabil världsbild och självbild. Att vakna upp varje morgon och ställas inför en helt 
ny uppsättning existensvillkor ger inget utrymme för ett kontinuerligt jag. Identiteten byggs på 
rutin, den byggs på trygghet och vanor, i minst lika hög grad som den byggs på omväxling och 
nya intryck. Exempelvis eftersträvar nog de flesta av oss i viss mån stabila familjeförhållanden, 
vänskapsförhållanden och inte minst ekonomiska förhållanden. 

Då arbete är en grundläggande och central rutin och normskapande sysselsättning för de flesta 
av oss, blir dessa resonemang centrala för mitt fält. Eftersom arbete också tar upp stor del av den 
tid individen disponerar är det naturligtvis också medskapare till de rutiner individen skapar och 
praktiserar, detta kommer till uttryck på flera ställen i mina intervjuer, snarast genom att 
informanterna beskriver frånvaron av arbete. Flera informanter talar nämligen om arbetslöshet 
som ett passiviserande tillstånd, här illustrerat av Emmas beskrivning av vad det inneburit för 
henne att börja på Studieförbundet. 

 

E: Den största skillnaden för mig, förutom att jag får plugga upp gymnasiebetygen är den 
största skillnaden att jag fått in lite rutiner på att gå upp på mornarna och gå och lägga mig på 
kvällarna för när man varit hemma i över två år då har man inget som heter rutiner över huvud 
taget. Så det är jätteskönt. Och att ****, min son, har fått in lite sånt där. För han kunde ju vara 
vaken till två på natten och sova till två på dan. Och det funkar ju inte, så det är skönt. Det är 
nog faktiskt den största förändringen för mig tror jag, haha. Sådär. 

 
Här framgår det att arbetslöshet för Emma lett till en brist på rutiner i vardagen. Frånvaron av en 
schemalagd sysselsättning har gjort så att även den fria tiden präglats av brist på organisering, 
rutiner och aktiviteter ersätts av bakvända dygn. Detta är enligt Emma något som ändrats sedan 
hon började på Studieförbundet, vilket inneburit en tillbakagång till ett slags ”arbetstider”. Även 
coachen Sanna tar upp detta, att arbetslöshet, om den blir långvarig, lätt leder till en oförmåga 
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hos individen att organisera sin vardag och ta sig för saker. Hon menar även att denna situation 
som, påpekar hon, visserligen kan vara kreativ under korta perioder, ofta upphör när ungdomarna 
kommer till Studieförbundet och blir inordnade under ett schema av samma omfång som en 
normal arbetsdag. Rutiner infinner sig och vardagen blir med ens mer strukturerad, i samma 
stund som man får en sysselsättning. Även Bengt, som varit arbetslös cirka ett år innan han kom 
till Studieförbundet, nämner detta som något han fått hjälp med. 
 

B: jaa, men det är ju jätteskönt att få någonting att göra på dagarna, dom går så mycket 
snabbare då. Än ifall man bara sitter hemma i lägenheten och bara daaaaah. Hehe. Tittar in i 
väggen och frågar vad man ska göra idag. 

 
Att ingå i en arbetsmarknadsåtgärd kan alltså här sägas fylla lönearbetets funktion på flera sätt. De 
berörda ungdomarna har en inkomst från A-kassan, försäkringskassan eller socialen. Inkomsten 
kommer visserligen inte upp i de belopp som en normal heltidslön innebär, men den är ändå i de 
flesta fall tillräcklig och täcker de grundläggande behov som annars täcks av lön. Studieförbundet 
tillhandahåller även en aktivitet på schemalagd tid, vilket kan sägas hjälpa till att strukturera upp 
dygnet på samma sätt som ett arbete eller skolgång gör. Arbetsmarknadsåtgärden kan sägas ”ta 
arbetets plats” genom att tillhandahålla en syssla vilken får den arbetslöse att gå upp på morgonen 
och gå till ”jobbet”. Aktiviteter som de i Studieförbundets regi är på så sätt ett verktyg för att 
inlemma eller hålla kvar de unga inom de sociala, ekonomiska och personligt rutinmässiga ramar 
som vårt på lönearbete avhängiga samhälle har sina grunder i. 

Här kan det vara intressant att fråga sig varför denna brist på initiativ och aktivitet som ges 
uttryck för i mina intervjuer framträder i och med arbetslöshet. Frågar du en arbetande människa 
vad som är hans bästa tid på dygnet lär svaret inte allt för sällan kunna klassificeras som ”fritid”, 
och här har vi människor med obegränsat med fritid som inte förstår att använda den, varför är 
det så? Som författarna av boken Ungdomsarbetslöshet påpekar, kan vi förstå det som att fritiden 
en arbetslös människa har så obegränsade mängder av inte alltid är synonym med frihet60. Den av 
lönearbete formade tidsstruktur som vi ingår i är präglad av den varufiering av den personliga 
tiden som lönearbete innebär. Att inte arbeta innebär att man slösar tid, en tid som skulle kunna 
omvandlas till och som är synonym med pengar. Att då friställas från lönearbetets tidsramar 
innebär ett utanförskap i förhållande till den i samhället förhärskande tidsrationalitet som växer 
ur lönearbete. Att förlora lönearbetets tidsramar kan alltså innebära att alla tidsstrukturer förloras. 
Det kan emellertid även ges andra förklaringar på den passivitet som arbetslöshet så ofta ger 
upphov till, den mest uppenbara torde vara ekonomin. Arbetslöshet leder för de flesta till en 
drastiskt försämrad ekonomi, vilket i sin tur inskränker individens handlingsmöjligheter, brist på 
pengar innebär brist på valmöjligheter. Dock kan denna passivitet även påträffas hos till exempel 
Emma, som tar emot den relativt säkra och höga inkomstkällan A-kassa. Här finns en stabil 
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ekonomisk grund, att jämföra med en lön, men ändå framträder enligt henne själv en passivitet i 
samband med hennes inträde i arbetslöshet.  

Ytterligare en möjlig förklaring på individens passivitet är det stigma som förknippas med 
arbetslöshet. Att gå in i arbetslöshet är något som har en air av individuellt misslyckande över sig. 
Det är lätt att beskylla individen för den sociala situationen, vilket kan få som konsekvens att 
individens självkänsla punkteras och hon passiviseras, detta kan ses som ett uttryck för den 
rådande synen på arbetslöshet i samhället. Stigmat ”arbetslös” är i dagens samhälle, för flertalet 
ett arbetets samhälle, synonymt med att vara satt inom parentes, att stå utanför den största 
gemensamma samhälleliga aktiviteten. Ett tungt stigma, kan tyckas. Emellertid är arbetslöshet inte 
alltid så tungt stigmatiserande som man kan tro vid en första anblick, speciellt inte för dagens 
unga. De flesta unga har under någon period i sina liv gått arbetslösa, det är inte längre ett 
uppseendeväckande tillstånd i och med att ungdomsarbetslösheten som sagt tilltar. Stigma som 
konsekvens av arbetslöshet är inte heller något som kommer uttalat upp till ytan i mina intervjuer. 
I dessa framställs arbetslöshet i förbifarten rentav som något utbrett, vanligt och närmast folkligt, 
snarare än som något skamligt vilket man till varje pris bör dölja. Att arbetslöshet definieras som 
folkligt och normalt är däremot inte ett kvitto på att individerna inte känner negativa 
konsekvenser av stigmatisering. Rentav kan det vara tvärt om, att den uttalade normaliseringen av 
arbetslöshet tjänar som ett skydd mot ett nedsättande och svårt stigma.61 Denna normalisering 
kan även vara en konsekvens av att informanterna ingår i en åtgärd, och därför inte känner sig 
arbetslösa till fullo. 

Att arbeta innebär också att man ingår i ett socialt sammanhang, man kan ha delar av sin 
umgängeskrets på arbetsplatsen. Förlorar man då sitt arbete skärs dessa sociala band i viss mån 
av. Att inte vara upptagen under dagarna kan även vara något den arbetslöse är ensam om i sin 
umgängeskrets, ifall många av dennes vänner arbetar eller studerar, något till exempel Emma 
upplevt. Arbetslöshet kan alltså distansera den arbetslöse från olika sociala sammanhang, genom 
flera olika mekanismer, vilket innebär att arbetslöshet för många är en olustig och stressfylld 
tillvaro. Ifall alla ens vänner jobbar och pluggar dagtid samtidigt som den arbetslöse sitter 
hemma, är det inte orimligt att ett missnöje med den egna tomma dagen infinner sig. Den brist på 
tidsstrukturer som beskrivs ovan kan även leda till att arbetslösheten så att säga reproducerar sig 
själv. Bristen på struktur gör det svårt att lägga upp sitt jobbsökande, vilket kom upp under 
intervjun med Sanna, som både varit periodvis arbetslös själv och arbetat nära arbetslösa inom 
Studieförbundet. 
 

S: Man såg liksom en hel oändlig massa av tid framför sig, där man skulle kunna söka hur 
många jobb som helst liksom, utan att ens behöva göra det idag. Och inte idag heller, och inte 
idag heller, och tillslut blir det en stress i det där, att känna att man har så mycket tid men att 
man ändå inte får nått gjort. Det kan nog uppstå mängder av problem i det där vakuumet, om 
man går där för länge. Under en kortare period tror jag att det kan vara kreativt, för då får man 
ju möjligheter liksom. 
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Sanna tycker sig alltså se att många som går arbetslösa längre tid får svårt att lägga upp sin tid på 
ett effektivt sätt. För den vars tidsstrukturer kollapsat i och med inträde i arbetslöshet, kan det 
alltså bli svårare och svårare att planera och utföra sökningar efter nya jobb. Även försämrad 
självkänsla kan leda till att individen, då arbetslösheten fortskrider, accepterar situationen och 
söker färre jobb. 

Alla dessa resonemang förutsätter att den arbetslöse har en strävan att få anställning, vilket inte 
alla har. Somliga lyckas organisera sin tid på ett kreativt sätt även under långvarig arbetslöshet, 
och har inga problem med att klara sig på socialbidrag. Exempel på detta ges i Veronica 
Stojanivics studie av svenska och danska arbetslösa, där hon berättar om en informant som levt 
på socialbidrag under fem års tid av egen vilja. Han spenderade då mycket tid med vänner som 
också gick på socialbidrag, de utgjorde ett slags motkultur gentemot det etablerade arbetande 
samhället62. Det är alltså möjligt att leva sitt liv som arbetslös under längre perioder, om man kan 
organisera sin tid effektivt på egen hand, kan klara sin ekonomi och lever i ett socialt 
sammanhang där det är accepterat och praktiskt genomförbart. Inte desto mindre innebär 
arbetslöshet så gott som alltid en social exklusion av det ena eller det andra slaget, det är svårt att 
klara alla dessa faktorer i och med att lönearbete är en så förhärskande norm i samhället idag. 
Stressmoment kopplade till ekonomin är svåra att undgå. Även olika mödosamt uppbyggda 
tidsstrukturer får sig ofta en allvarlig törn. Utifrån mina informanters utsagor verkar det som 
Studieförbundet motverkar den rasering av samhälleligt gångbara tidsstrukturer och sociala 
sammanhang som arbetslöshet ofta innebär.  

Informanternas tankar kring Arbetsförmedlingen och 
Studieförbundet 
När jag formulerade mina intervjufrågor var mitt mål att få mina informanter att berätta så 
utförligt som möjligt om sina erfarenheter av arbetslöshet. Därav föll det sig naturligt att mycket 
tyngd hamnade på myndigheter och organisationer med verksamhet riktad mot arbetslösa, både i 
mina frågor och i själva intervjuerna. Våra samtal kom att kretsa mycket kring de kontakter 
informanterna haft med myndigheter så som Arbetsförmedlingen och försäkringskassan, om 
deras erfarenheter av Studieförbundet och AG19 som de alla medverkade i och av 
arbetsmarknaden i den aktuella staden. De unga har alla varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen 
under olika långa perioder och coachen Sanna har kontakt med dem då Studieförbundet ordnar 
kurser för arbetslösa på uppdrag av dem. Några av de unga har hamnat hos Studieförbundet 
genom Arbetsförmedlingens försorg, andra har hittat dit själva, för att sedan meddela 
Arbetsförmedlingen att de hittat en sysselsättning. 

Våra samtal kretsade, som sagt, mycket kring Arbetsförmedlingen och genomgående genom 
mina intervjuer går, för att inte skräda orden, en röd tråd av dåliga omdömen riktade mot den. 
Arbetsförmedlingen beskrivs relativt konsekvent som en stel byråkratisk organisation med ringa 
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möjligheter att hjälpa, som ofta mest är till besvär. Sanna, som arbetar nära Arbetsförmedlingen, 
menar att dess syn på hur en arbetsmarknadsåtgärd ska genomföras skiljer sig från 
Studieförbundets sätt att anordna dylika. 
 

S: […] Och handen och hjärnan liksom att man kombinerar dom två liksom och det och 
därför lägger ju vi in estetisk verksamhet som en del i utbildningen för att man ska få jobba 
med alla sina sinnen för det är lite vår grundsyn då. Och det är ju inte riktigt 
Arbetsförmedlingens grundsyn om man säger så. Så den estetiska verksamheten skulle nog 
dom helst ta bort helt från alla, men pengarna från folkbildningsrådet kan inte dom styra så att 
där har vi kvar det men med dom nya ungdomarna [från Arbetsförmedlingen, förf. anm.] som 
går fyra veckor är det inte en chans, där, dom får inte ha någon estetisk verksamhet alls. Utan 
dom har bara hårda ämnen, då lära sig gå på arbetsintervju, lära sig social kompetens, lära sig 
skriva CV och jaa, fyra veckors hårdtrimning för att klara av att få ett jobb liksom så. Men sen 
försöker ju vi inom projektet ha det så att alla väljer sitt eget schema och alla väljer själva vad 
dom ska gå på, så att det ändå ska bli någon slags individuell plan för var och en då. Så tror jag 
inte det skulle vara om Arbetsförmedlingen skulle få bestämma 

 
Enligt Sanna vill alltså Arbetsförmedlingen lägga upp kurser på ett annat sätt än Studieförbundet. 
Då Arbetsförmedlingen mer riktar in sig på nedskalade kurser på kort tid vill Studieförbundet 
jobba på ett annat och mer individuellt sätt, som stämmer överens med deras principer kring 
folkbildning vilka genljuder genom hela deras verksamhet av studiecirklar och dylikt. Detta låter 
sig göras inom AG19 då det programmet finansieras av folkbildningsrådet. Den kurs på fyra 
veckor som Sanna talar om är en arbetsmarknadsåtgärd för unga som Studieförbundet ordnar på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen, den är en månad lång och innehåller främst kurser i hur ett CV 
skrivs korrekt, teknik gällande anställningsintervjuer, helt enkelt hur man får ett jobb. Detta att 
jämföra med AG19, som håller på cirka ett halvår och innehåller en stor variation på ämnen vilka 
spänner från estet till arbetsökning. Det råder alltså en viss skillnad mellan Arbetsförmedlingens 
och Studieförbundets sätt att arbeta. Sanna framhäver på flera ställen i intervjun att hon är positiv 
till arbetsmarknadsåtgärder, så länge de är meningsfulla, för att se till att individen inte drabbas av 
någon av de passiviserande arbetslöshetsbiverkningar som redogjorts för här ovan. På flera 
ställen i vårt samtal framstår däremot Arbetsförmedlingens metoder och praktiska åtgärder i 
negativ dager i jämförelse med Studieförbundets egna. Å andra sidan finns det uppenbarligen 
samstämmighet i vissa frågor då de båda organisationerna de facto samarbetar. Vikten av 
arbetsmarknadsåtgärder verkar de till exempel dela. Åsikter om dessa åtgärder cirkuleras även 
flitigt i intervjuerna med mina tre unga informanter, i mitt och Fridas samtal jämförs AG-
projektet med Studieförbundets andra fyra veckor långa projekt för unga som de utför på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen. 
 

L: Skiljer det sig mycket det som AG gör jämfört med det som dom som är här fyra veckor 
gör? 

F : Vi får ju... vi har ju våra ämnen, får ju läsa skolämnen, sen har vi ju estet, det får inte dom. 
Så det dom gör egentligen är ju bara att söka jobb. Och sitta och ha eget arbete och lära sig 
skriva CV och sådär, vilket dom redan gjort, så dom sitter och chattar istället. Eh, och sen så 
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går vi på föreläsningar, det gör inte dom. Och det kanske dom kan få ut någonting av men jag 
tycker ändå att det verkar som alla sitter inne på msn och (…). 

L: Som en typisk arbetsförmedlings..? 

F: [... ]Grej mm. Ja dom skickar hit dom för att bli av med dom ett tag ungefär tror jag. 

 
Här gör Frida en åtskillnad mellan AG19 å ena sidan och andra arbetsmarknadsåtgärder och 
projekt för arbetslösa. Det fyra veckor långa projektet, som också nämns av coachen Sanna här 
ovan, tror inte Frida ger så mycket. Vi kommer på andra ställen i samtalet in på hjälpåtgärder för 
arbetslösa under Arbetsförmedlingens ledning, inte heller dem omnämns av Frida i uppskattande 
ordalag. Här intar AG19 en särställning. Då andra åtgärder ofta sågas utan pardon beskrivs AG19 
övervägande i goda ordalag, inte bara av Frida utan av samtliga informanter. Detta är givetvis 
något av en generalisering, men det går att urskilja en distinktion mellan den negativa 
framställningssfär inom vilken Arbetsförmedlingen och dess åtgärder finns och AG19 och i viss 
mån även Studieförbundet, vilka är mer omgärdade av positiva benämningar och erfarenheter, 
vilket exemplifieras här nedan av Emma. 
 

E: Fast det är jävligt skönt alltså, det är roligt, det är skitroligt att det finns såhär konst och 
keramik och möbelrenovering och allt. Så man kan få koppla bort liksom. Bara få gå upp och 
ha lite kul och va barn ett tag och få leka och skapa saker liksom. Istället för att bara sitta med 
en bok du vet, eller framför en dator […] Och just att dom har estet och friskvård och liksom 
att man kan... det är jäkligt bra med det här stället. För det är jätteroligt. 

 
Här sätter Emma tydligt fingret på något hon anser är bra med Studieförbundets aktivitetsutbud, 
det är de kreativitetssporrande aktiviteter som erbjuds menar hon. Uppskattning riktas även åt 
samma håll av de andra informanterna. Det är inte de typiska arbetsmarknadsåtgärdsämnena så 
som CV-kurser och liknande som lockar utan stimulerande, sociala och roliga aktiviteter, allt från 
simning till möbelrenovering och trådslöjd. Sanna framhåller med ett visst mått sarkasm att det är 
det sociala sammanhanget som aktiviteterna ger som uppskattas mest. 
 

L: Det är kanske det som Studieförbundet vill ge till arbetslösa, det här sammanhanget, ett 
avstamp liksom..? 

S: Jo absolut, vi ser ju det, på vår verksamhet så och att ge ett socialt sammanhang liksom. Och 
efter varje kurs har vi utvärderingar och i utvärderingarna är en ganska stor grej att man 
uppskattat det sociala och att man fått ett socialt sammanhang så och för oss hade det ju varit 
kul om dom sagt att det var jättebra lektioner, och lärare, men näe det var det sociala, 
fikarasterna var bra. Men det gör ingenting för det i sig är så viktigt, det är inte och förakta, 
utan det är jättebra. Tror jag. 

 
Även den sociala aspekten verkar alltså vara viktig för de ungas uppskattning av AG. Att gå i en 
dylik aktivitetsåtgärd kan tänkas motverka eventuell social isolering som kan uppkomma i och 
med arbetslöshet. Likaså uppskattas de för Studieförbundet specifika estet- och 
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friskvårdsaktiviteterna. Finns det något utöver detta, kan man fråga sig, som kan förklara den 
tydliga skillnad som görs mellan AG19 och Arbetsförmedlingen av mina tre arbetslösa 
informanter?  Jag tror att den relativt långa tid över vilket projektet sträcker sig kan ge en 
förklaring. De arbetslösa är aktiva i AG19 i ett halvår, de lär känna varandra och aktiviteten, dess 
lokaler och utformning. Detta bidrar antagligen till att öka trivseln, en hemtam miljö som ses som 
en del i vardagen accepteras och uppskattas rimligen mer än en flyktig sådan som flimrar förbi i 
en kompakt arbetsmarknadsåtgärd på, säg, fyra veckor. Studieförbundet presenterar även 
individen med en uppsättning val, bland annat får individen i stor utsträckning själv välja vilka 
kurser hon ska läsa. Den enskilde projektdeltagaren väljer utifrån befintliga kurser och organiserar 
sitt schema i ett för ändamålet avsett datorprogram. Flera av deltagarna har även sökt upp och 
börjat i AG19 på egen hand, utan tvång från Arbetsförmedlingen vilket annars kan antas vara en 
vanlig anledning till att arbetslösa dyker upp på sin tilldelade åtgärd. De som är aktiva inom 
AG19 måste visserligen också närvara för att få sitt aktivitetsstöd, men ovan nämnda faktorer kan 
antas göra att individen känner större frihet i den egna situationen. Hon kan göra direkta val som 
får önskade implikationer på hennes tillvaro, givetvis inom vissa ramar. Detta i kombination med 
det relativt breda utbudet kurser, möjligheten att läsa upp gymnasiebetyg och projektets 
tidsmässiga omfattning kan sägas utgöra en förklaringsmodell på varför informanterna på det 
stora hela verkar trivas på Studieförbundet. En annan anledning kan tänkas vara att 
informanterna vill framställa sin egen situation i god dager. Det kan visserligen vara en slump att 
de återger sin egen arbetsmarknadsåtgärd som bättre än alla andra som kommer upp i våra 
samtal, detta behöver inte heller vara inkorrekt. Rimligare är dock att det är ett sätt för dem att 
handskas med en relativt socialt utsatt position, nämligen den som arbetslös och satt i 
åtgärdsprogram.  

Att ta sig ur arbetslöshet 
Målet för Arbetsförmedlingen och för Studieförbundets projekt AG19 är att motverka 
arbetslöshet, likaledes kan det även antas vara målet för de flesta arbetslösa att åter komma i 
arbete. Därför är det intressant att ställa sig frågan, hur tror mina informanter att man bör gå 
tillväga för att ta sig ur arbetslöshet? När jag ställde denna fråga till informanterna själva och till 
min empiri, var svaret jag fick i princip unisont. Arbete får man inte genom Arbetsförmedlingen, 
eller genom arbetsmarknadsåtgärder, det får man genom att söka jobb på egen hand. Såhär säger 
Emma angående saken: 
 

E: Alltså jag tror att jäkligt mycket handlar om att man måste hitta jobben själv, jag tror inte att, 
alltså Arbetsförmedlingen har jäkligt mycket jobb nu men dom har jäkligt få jobb som vi här 
kan söka, för det är såhär grafisk utvecklare på sjöfartsverket och det är överläkare och 
legitimerade psykologer, det är liksom många sånna jobb som finns nu, och sen en jäkla massa 
telefonförsäljning. Det är liksom det enda som finns. Så jag tror att väldigt mycket handlar om 
att man får ha egna kontakter, eller själv ta kontakt med ställen man kan tänka sig att jobba på 
och kolla alla andra sidor, det finns ju massor med andra hemsidor […]. 
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Denna åsikt, att man får jobb genom kontakter och egen initierad sökning och inte genom 
annonser och dylikt, innehas även av coachen Sanna. Detta är nämligen en viktig del i 
Studieförbundets undervisning. 
 

S: […] För man måste om man ser så alla jobb som annonseras ut och man tar alla annonser i 
tidningar och facktidningar och platsbanken och rekryterings- och ja sammanlagt alla annonser 
så är det sammanlagt alltså ungefär 19 procent av dom lediga jobb som finns liksom. Så för att 
få jobb idag så måste man söka dom där 81 procenten, man kan liksom inte sitta och skrolla på 
platsbanken för det är väldigt få som får jobb den vägen. Och för å få jobb, få dom där andra 
81 procenten, då handlar det ju om att besöka företag eller, för det första handlar det ju att 
man vet vad man vill jobba med så att när man väl besöker någon är övertygande, och får fram 
att ”jag vill vara här” och sen så ehm, så måste man våga ringa till ställen och man måste våga 
skriva på ett papper att man är bra på någonting, det är inte alla som… 

 
Det grundfundament på vilket Studieförbundets undervisning vilar kan alltså sägas vara att 
individen aktivt måste söka jobb på egen hand på arbetsmarknaden. Detta synsätt återspeglas 
också i mina informanters resonemang, vilket kan antas bero på att det är den metod 
Studieförbundet lärt ut till dem under ett halvårs tid. Det kan också antas bero på personliga 
erfarenheter av vilka sökvägar som fungerar, då flera fått jobb ”på egen hand” tidigare.  
Studieförbundet vill alltså lära individerna att framställa sig i så god dager som möjligt inför 
potentiella arbetsgivare, genom ett välskrivet CV, genom god intervjuteknik och genom aktivt 
och initierat jobbsökande. Trots att de ungas och Studieförbundets svar på frågan om hur man 
tar sig tillbaka in på arbetsmarknaden ter sig relativt samstämmiga, råder bland de unga även 
andra åsikter kring varför de är på Studieförbundet över huvud taget. 
 

L: Är AG liksom ett bra sätt att ta sig ur arbetslöshet tror du? 

E: Näe. Det tycker jag nog inte. Eller jo, jag vet inte. På ett sätt är det ju bra eftersom dom har 
alla söka jobb kurser och att man ska skriva och att man har tid att sitta vid en dator och bara 
söka jobb liksom tre timmar om dan. Alltså så, på det sättet är det ju bra. Men... annars så är 
det ju så fantastiskt påtagligt att det bara är en statistikfråga, att vi är här över huvud taget. 

 

Här tvivlar alltså Emma en smula på Studieförbundets förmåga att hjälpa henne tillbaka till 
arbetsmarknaden, trots att den metod hon redovisar för hur man ska ta sig ur arbetslöshet 
stämmer överens med Studieförbundets dito. Hon påstår även att hela syftet med 
Studieförbundets arbetsmarknadsåtgärdsprogram egentligen är att snygga till 
Arbetsförmedlingens statistik, en uppfattning som även Frida ger uttryck för, dock rörandes 
Studieförbundets fyraveckorskurser. 
 

F: Dom skickar hit dom för att bli av med dom ett tag ungefär tror jag. 

L: Bättra på siffrorna lite? 

F: Jaa. Dom vill ju gärna att det ser ut som att det dom gör är bra. Näe… 
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Samtidigt som informanterna alltså uppskattar aktiviteterna Studieförbundet ordnar, är de även 
ofta cyniskt inställda till de motiv som ligger bakom anordnandet av dem. Arbetsförmedlingen 
anklagas för att endast måna om arbetslöshetsstatistiken, vilket ska vara ett av syftena med 
arbetsmarknadsåtgärder menar de. Även möjligheterna att få jobb genom Studieförbundet och 
Arbetsförmedlingen ifrågasätts i viss mån. 

Studieförbundet framstår också som något av ett fullgott alternativ till ett jobb, kanske främst 
på grund av de gymnasiestudier som företas inom projektet. Att få ett jobb under det att man 
fortfarande är aktiv inom AG19 skulle ses som ett misslyckande då dessa studier går i och med en 
eventuell anställning måste avslutas i förtid. Emma:  
 

E: Ja, det är fem i månaden [sökta arbeten, min anm.] som måste rapporteras till 
Arbetsförmedlingen. Som vi måste söka. Så det gör jag ju. Men inte mycket mer än så. Hahaha. 
Kollar någon gång ibland om det har kommit nåt kul, men det är också så jävla dumt, för vi 
sitter ju här för att vi inte ska vara arbetslösa och för att plugga upp våra gymnasiebetyg, 
samtidigt som Arbetsförmedlingen kräver att vi söker en massa jobb. Vilket innebär att om jag 
får ett jobb om tre veckor så har jag precis påbörjat tre gymnasiekurser som jag inte kan gå 
klart för att jag ska börja plugga, eh börja jobba menar jag. Så vad är det för mening med att jag 
går hit och läser kurser om dom ändå vill att jag ska börja jobba? Så det är ju så 
jätteogenomtänkt så att… 

 
AG19:s upplägg, att kombinera gymnasiestudier på komvuxmanér med jobbcoachning och ett 
uttalat mål att få de unga tillbaka till arbetsmarknaden, tycks alltså vara något av en 
självmotsägelse. Mina informanter verkar föredra att få läsa upp sina betyg och samtidigt få sitt 
uppehälle säkrat, framför att lönearbeta, vilket alltså tycks innebära att AG motsäger sig själv i 
viss utsträckning. Är målet att ge gymnasiekompetens åt deltagarna för att på så sätt hjälpa dem, 
är det en aning kontraproduktivt att samtidigt ha dem att söka arbete. Likaså om det omvända är 
fallet. Att döma av de åsikter som informanterna har kring hur man får jobb, så är 
Studieförbundets undervisning effektiv. Informanterna har en klar bild av hur man bör hantera 
arbetsmarknaden och denna bild stämmer överens med den som coachen menar att 
Studieförbundet har. Jag har inte lyckats hitta någon statistik gällandes hur många som lyckas 
erhålla ett jobb efter avslutad tid inom AG, men det finns flera anledningar att tro att 
programmet uppfyller sitt syfte att träna de arbetslösa i arbetssökande. De unga lär sig till 
exempel söka mot den ”dolda” arbetsmarknaden, som inte syns i annonser och dylikt, de får lära 
sig skriva CV och tränas i att använda personliga kontakter för att få jobb. Även det faktum att de 
läser upp sina gymnasiebetyg innebär att de får en elementär utbildningsmässig grund för 
framtida jobbsökande och eventuell utbildning. Sociala och tidsmässiga strukturer liknande de ett 
jobb kan ge, anskaffas och upprätthålls även genom AG och minskar därför i viss mån glappet 
mellan de unga och arbetsmarknaden. Det finns alltså kort sagt ett antal indikatorer på att de 
metoder och kunskaper som lärs ut inom ramarna för Studieförbundet generellt sätt höjer den 
enskilde individens förmåga att hävda sig på arbetsmarknaden. Det som fungerar för den ene 
måste visserligen inte göra så för alla, men som sagt, generellt sett tror jag att en genomgången 
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kurs i AG-programmen är en hjälp i framtida jobbsökande. Därmed inte sagt att 
arbetsmarknadsåtgärder är det enda botemedlet mot arbetslöshet, visst inte. Detta kommer vi 
också till senare. Men visst, då individer kan lära sig söka jobb effektivare, kan dom mycket väl 
göra det genom att skolas i det under ett halvårs tid. 

Ytterligare en väg in på arbetsmarknaden tror sig mina tre unga informanter också se i 
utbildning. Om man utbildar sig och/eller specialiserar sig på ett visst yrke, ökar ens chanser att 
få jobb betydligt, menar de. 
 

E: Ja alltså, i och med att det är så många utan utbildning som slåss om dom jobb som går att 
få och så finns det så väldigt mycket... det finns så mycket inom kommunen och landstinget 
och så, som är för högutbildade, och dom ligger länge. […] Så det märks ju att… dom som har 
utbildning, dom har jobb. 

 
Denna åsikt, att arbetslösheten sjunker i och med att kvalificeringen ökar, återkommer även hos 
Bengt och Frida. Bengt menar att för att få ett jobb med dagens arbetsmarknad måste man nischa 
sig, finna sin specialitet, och skaffa sig erfarenhet. Det är visserligen sant att fler och fler jobb 
kräver utbildning, men man kan ändå fråga sig ifall argumenterandet kring individuella färdigheter 
och kvalitéer som grund för den enskildes framsteg eller motgångar på arbetsmarknaden 
stämmer. Detta är möjligen bara ett uttryck för individualisering av framgång och misslyckande 
på en arbetsmarknad vars mekanismer är allt annat än individuella. Att uttrycka en vilja att 
komma ur arbetslösheten genom egna ansträngningar kan också vara ett uttryck för vilja att 
framställa sig som ”värdig” arbetsmarknaden, och försöka avsvära sig stigmat arbetslös och den 
skuldbeläggning detta medför. 

Konsensus verkar även råda kring att arbetsmarknaden i den ifrågavarande staden är 
exceptionellt hård. Bengt och Frida har båda erfarenheter av arbetsmarknaden i andra större 
städer och beskriver läget i staden som exceptionellt, likaså gör Emma. En rimlig förklaring på 
detta skulle kunna tänkas vara den sammanlagda effekten de av tusentals studenter som finns vid 
stadens universitet och avindustrialiseringen av kommunen. Konsekvensen för mina informanter 
är uppfattningen att de är speciellt utsatta på grund av det bittra arbetsmarknadsklimatet som de 
hävdar råder lokalt i staden. Det finns anledning att tro att arbetsmarknaden i den aktuella staden 
är hård, men framförandet av detta eventuella faktum kan även ses som ett ”argument” med 
vilket informanterna rättfärdigar för sin omgivning varför de drabbats av vad de uppfattar som 
ett individuellt misslyckande, arbetslöshet, och försöker ge denna samhällelig karaktär. 
En intressant fråga i sammanhanget är; vill alla verkligen få ett jobb? Vi såg här ovan att mina 
informanter ogärna avslutar sina studier i AG i förtid av den anledningen att de vill läsa klart sina 
gymnasieämnen. Detta är, som jag ser det, en förståelig anledning och en konsekvens av AG:s 
ambivalens gällandes å ena sidan tidsbundna studier och å den andra sökande av jobb som i fall 
det förvärvas kan avsluta dessa studier, en problematik som jag nämnt tidigare. Jag tror dock att i 
och med att AG sträcker sig över relativt lång tid, i många fall kan klassas som en ”meningsfull 
sysselsättning” och är förknippat med kontant ersättning, tar programmet i praktiken formen av 
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ett lönearbete. Detta i sig leder till att de ingående i projektet är ovilliga att lämna det, då det 
skulle innebära ett avsteg från en trygg tillvaro och ett återinträde i en ofta sysslolös arbetslöshet. 
Att befinna sig i åtgärden blir på så sätt ett reellt alternativ till ett jobb, ingen planerar att avbryta 
detta tillstånd i onödan. Bengt: 
 

B: Jag lär nog inte plugga vidare om det inte kommer nått mer sånt här, för jag känner att jag 
inte vill ta ett studielån. Men om det kommer några fler sånna här tillfällen som är plugga gratis 
så att säga, så är det ju självklart att jag kommer ta den chansen […] för då får man väl ändå 
plugga någonting och får pengar för det. Och så skjuter man ju upp sina arbetslöshetsdagar 
också. Eller ersättningsdagar. Så så ser det väl ut för mig framöver. Jag hoppas på att få ett 
arbete i alla fall. 

 
Arbete kommer alltså för Bengts del att sökas aktivt, men först efter avslutningen av AG19. 
AG19 ses som en tacksam sysselsättning, en möjlighet att få ägna sig åt något som potentiellt kan 
ge kunskaper och definitivt renderar ersättning och relativt trygga förhållanden under ett halvårs 
tid. Emma: 
 

E: Jaa, Hehe. Näe men alltså det är ju så att skulle det vara så att.. Jag är så himla anti det här 
och anti det där, för jag vill verkligen inte ha ett jobb, jag vantrivs, och då blir det ju sådär att 
jag ligger i sängen på mornarna och ”näe, jag har nog lite ont i huvet jag går nog inte idag”, 
sådär blir det ju, och det är ju så himla onödigt. Men skulle det vara så att kassadagarna tar slut, 
så [stort telemarketingföretag] vet jag ju att jag har jobb på till exempel, om jag vill, för hälften 
av gruppcheferna där uppe är kompisar till mig så det är ju liksom bara att jag ringer och säger 
att jag vill börja jobba. 

 
Arbete framstår här som något man gör för att man måste, att gå på Studieförbundets kurser eller 
leva på A-kassa är okej, något Emma kan tänka sig att göra tills hon inte längre har möjlighet. 

Lönearbete förefaller inte alltid vara den mest eftersträvansvärda sysselsättningen. Emma har 
möjlighet att ta ett jobb inom telemarketing men väljer att inte göra så. Samtliga mina informanter 
räknar visserligen med att återinträda på arbetsmarknaden förr eller senare. Däremot framläggs då 
och då kommentarer som de ovan, vilka indikerar att arbete inte är ett absolut och orubbligt mål i 
tillvaron, utsatt för obefintlig konkurrens. Arbete söks för att det uppfyller sociala men främst 
ekonomiska funktioner i individens liv. Dessa funktioner kan även fyllas av andra aktiviteter, 
Studieförbundets AG19 tycks utgöra en sådan. 
 

Slutdiskussion 
Det finns flera intressanta slutsatser att dra av min analys, och de kommande resonemangen 
utgör försök att förklara mina informanters inställningar till AG19, Studieförbundet och 
Arbetsförmedlingen, till jobbsökande och till sin vardag som arbetslösa. Inställningar som ofta 
tycks mig något ambivalenta. De anser dels att deras arbetslöshet inte är deras eget fel, men de 
anser även att lösningen på nämnda arbetslöshet ligger i deras händer. De vill jobba, menar de, 
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men uttrycker samtidigt ibland ovilja mot att göra så. De trivs på AG19 men vill inte gå där, vill 
jobba istället. Dessa motsägelser som framträder i min analys tolkar jag som uttryck för ett försök 
hos informanterna att handskas med den individualisering av positionen ”arbetslös” som de är 
utsatta för. Detta ska jag nu förklara närmare. 

AG19 kan sägas stå för ett individualiserande av arbetslöshetsproblematiken, och detta är något 
som självklart får olika konsekvenser för den enskilde arbetslöse. Att coacha individer mot 
arbetsmarknaden, att lära dem söka jobb, innebär att förklara problemet arbetslöshet genom att 
hänvisa till den arbetslöse individens kompetens. Förklaringen och lösningen på problemet 
isoleras alltså hos den arbetslöse individen, denne tränas i att bli en kompetent jobbsökande. 
Detta är något som ligger i arbetsmarknadsåtgärdens natur, att försöka hjälpa den enskilde 
individen är med nödvändighet individualistiskt. Att den arbetslöse beskriver situationen som 
arbetslös i positiva ordalag trots att den ”objektivt sett” inte är så, samt att denne utvecklar sätt 
att förklara att arbetslösheten inte är den enskilde individens egna fel, bör ses ur ljuset av denna 
individualism. Ett samband mellan å ena sidan den individualistiska problemformulering som 
finns immanent i arbetsmarknadsåtgärden och å den andra den arbetslöses vilja att avsvära sig 
ansvaret för sin egen situation kan inte uteslutas.  

Ett exempel på vilja att förklara situationen som arbetslös som utanför individens kontroll 
framkommer i min analys då den ”exceptionellt hårda arbetsmarknaden” i den aktuella staden 
används som förklaringsmodell av Bengt. Han har inte misslyckats, han är ett offer för 
omständigheterna. Även mina informanters syn på utbildning och erfarenhet som vägar in i 
arbete är uttryck för denna individualistiska syn på arbetslöshet som råder i AG19s undervisning 
och även hos mina informanter. Att tro att utbildning per automatik ger arbete innebär återigen 
alltså att lösningen på arbetslöshetsproblemet läggs hos individen. Det oförnekliga inslag av 
slump som präglar arbetsmarknaden förnekas genom detta fokuserande på individen. Detta 
innebär dock inte, märk väl, att till exempel erfarenhet inte ökar chanserna att få jobb. Det 
strukturella problemet kvarstår dock. Detta synsätt kan i förlängningen leda till att de arbetslösa 
individer som blir föremål för individualistiska problemformuleringar börjar beskylla sig själva för 
sin ofördelaktiga situation, att de internaliserar stigmat ”misslyckad arbetslös”. Detta kommer till 
uttryck hos mina informanter genom en tvetydighet, vilken jag introducerade i inledningen av 
detta stycke. Dels menar de att arbetslösheten motverkas bäst genom individuella ansträngningar, 
vilket implicit innebär att arbetslösheten i viss mån är individens eget fel. Dock menar de även att 
anledningen till att just de är arbetslösa är olika samhälleliga problem utanför deras kontroll. Båda 
positionerna kan ses som defensiva strategier för att försöka förklara och försvara den egna 
situationen.  

Detta för oss osökt in på den andra slutsatsen, som snarast är ett försök att förklara den första. 
Den individualistiska syn som redogjorts för negligerar det faktum att arbetslösheten har social 
karaktär och inte bara är summan av individuella misslyckanden. Om arbetslösheten istället ses 
som en funktion av det senmoderna samhället tas fokus från individens ansvar och läggs på 
arbetsmarknadens och kapitalismens allmänna karaktär. André Gorz menar att all politik som inte 
har sin grund i insikten att lönearbete inte längre kan vara alla människors främsta aktivitet är 
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falsk politik.63 Detta sätter på ett slående sätt fingret på det problem jag ser med den individuella 
arbetsmarknadspolitik som AG19 ger uttryck för. Denna grundas i en vilja att dröja kvar i den 
fulla sysselsättningens politik. Den baseras också i det individualistiska sätt att se på arbetslöshet 
som redogjorts för här ovan. Arbetslösheten ses som en funktion av att individer misslyckas i 
större utsträckning än förr, således är lösningen att lära dessa söka jobb, när de lärt sig det 
kommer sysselsättningen att öka, verkar arbetsmarknadsåtgärdernas förespråkare mena. 
Arbetsmarknadsåtgärder kan visserligen tillhandahålla verktyg som hjälper den enskilde på 
arbetsmarknaden, det ska inte förnekas. Detta innebär däremot inte att arbetslösheten motverkas 
genom arbetsmarknadsåtgärder. Att arbetslösa lär sig söka jobb innebär inte att fler jobb skapas. 
Individuell långtidsarbetslöshet tycks däremot motverkas av aktiviteterna i AG19, den arbetslöse 
hålls kvar i lönearbetets tid- och samhällsramar. Ett slags arbetsmarknadspolitikens konstgjorda 
andning, ett system för att se till att distansen mellan den arbetslöse och det arbetande samhället 
inte växer. Detta begränsar sig dock exklusivt till individuella fall, att hålla hela arbetsmarknaden i 
arbetsmarknadspolitisk respirator är inte hållbart. Nej, samhället som ett kollektiv av 
heltidsanställda producenter tycks hålla på att försvinna64. Flexibla, otrygga, och tidsbegränsade 
anställningsformer är på frammarsch, timvikariat ersätter heltid65. Bauman talar om nyfattiga, 
utan funktion som industriell reservarmé och utan möjlighet att få jobb66. Dessa tankar leder mot 
påståendet att försöken att få alla medborgare i arbete är omöjliga att genomföra. Att trots detta, 
genom att utbilda arbetslösa i jobbsökning, försöka genomdriva denna politik innebär att den 
enskilde arbetslöse, ”åtgärdade”, individen ser sin arbetslösa situation som i viss mån sitt eget 
verk och dess lösning som sin exklusivt egna uppgift, en uppgift han med sina nyförvärvade 
jobbsökarverktyg tror sig kunna utföra. Frågan här blir, kan han lyckas? I viss mån, ja, men detta 
är inte heller den enda intressanta frågan att ställa i sammanhanget. Frågan blir nämligen i 
förlängningen också: kan lönearbete vara alla medborgares främsta sysselsättning? Samt: kan 
individualistiska åtgärdsprogram som AG19 på lång sikt komma till rätta med arbetslösheten 
som, när allt kommer till kritan, är ett strukturellt problem? 

Dessa resonemang springer ur mina informanters utsagor och tjänar dessutom som förklaring 
åt dessa. Informanternas motvilja mot Arbetsförmedlingen kan ses som ett uttryck för ett 
genomskådande av dess oförmåga att hjälpa dem. Deras individualistiska syn på hur arbete erhålls 
kan ses som en konsekvens av att detta synsätt är förhärskande inom AG19. Likaså kan deras 
olika strukturella förklaringar på varför de är arbetslösa ses som reaktioner på det individuella 
stigmat talande om misslyckande som arbetslösa per automatik utsätts för. Dessa strukturella 
förklaringar skulle visserligen kunna framläggas ändå, men det individualistiska skuldbeläggandet 
gör dem de facto nödvändiga. Informanternas uppskattning av AG19 kan förstås utifrån det 
socialt exkluderande inslag som finns i arbetslöshet. Att bli arbetslös innebär, som ovan nämnt, 

                                                 
63 U. Beck. Brave new world of work. (Frankfurt 1999) s.124 
64 Z. Bauman. Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. (Uddevalla 1999) 
65 R. Sennet. När karaktären krackelerar. (Nörhaven A/S, Danmark 2000) 
66 Z. Bauman. (1999) s. 128. ff 
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att individen friställs från en av de viktigaste rutin- och strukturskapande mekanismerna i 
samhället idag. Uppskattningen av att få komma tillbaka till dess trygga famn genom AG19 och 
på så sätt få ett samhälleligt sammanhang måste ses som ett uppskattande av att slippa vara 
exkluderad, att åter igen vara del av det sysselsatta kollektivet. 
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Fritidens identitetsskapande processer                                  
– En studie om fritidens betydelse för högstadieflickor 

Karin Petters 

Inledning 
Skapandet av den egna identiteten är en ständigt pågående process, och detta sker såväl medvetet 
som omedvetet. Från det att en människa föds ger omvärlden respons på hennes handlingar och 
sätt att utrycka sig, vilket bidrar till formandet av hennes identitet. I olika kontexter kommer 
hennes värderingar, uttryck och sätt att skifta. Olika sociala och kulturella sammanhang ställer 
olika krav på henne för att hon ska bli socialt önskvärd och därför kommer hennes identitet att 
vara obeständig och oupphörligen moduleras om, gång efter gång.  

Viljan med denna del av antologin är att studera fritidens specifika roll för individen i den 
identitetsskapande processen. Informanterna är 15- åriga flickor i årskurs nio. De tillhör en 
intressant grupp att studera eftersom de befinner sig i ett skede i livet då individen i allt större 
utsträckning rör sig utanför familjens sfär och konfronteras med nya intryck att ta ställning till. 
Att vara i det vuxenblivande skedet kan vara både turbulent och omskakande.67

För att ge läsaren en god insikt i arbetets fortgång och hur jag nått fram till mina resultat, 
föregås analysen av en metoddel. I metoddelen redogörs för det empiriska materialet och 
tillvägagångssättet vid insamlandet av detta samt hur materialet bearbetats. I analysen som 
efterkommer presenteras och diskuteras de kategorier jag funnit vara främst framträdande i det 
empiriska materialet.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera fritidens specifika roll för flickor på högstadiet. Mina 
frågeställningar är:  

• Hur resonerar flickorna kring betydelsen av vänner? 
• Hur resonerar flickorna kring betydelsen av sin familj? 
• Vilken betydelse har vilan och återhämtningen för flickorna? 
• Hur resonerar flickorna kring de organiserade aktiviteterna?  

Tidigare forskning 
Det har tidigare skrivits och gjorts en del forskning kring ungdomar, identitet och fritid. Inom 
svenska studier har jag funnit Inger Berggrens avhandling Identitet, kön och klass- Hur arbetarflickor 
formar sin identitet68 särskilt givande att ta del av. Avhandlingen behandlar inte fritid som ett 
specifikt fällt, utan är inriktat på hur de unga arbetarflickorna förhåller sig till omvärlden utifrån 
olika teman. Ett gemensamt tema för Berggrens studie och denna, är temat vänner. Berggren 
                                                 
67 Ahrne, G. & Roman, C. & Franzén.M Det sociala landskapet. (Göteborg 1996) s. 135 
68 Berggren, I.  Identitet, kön och klass- Hur arbetarflickor formar sin identitet. (Göteborg 2001) 
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menar till exempel att flickorna tillsammans med sina vänner hjälper varandra att integreras på 
det aktuella fältet där de befinner sig. Berggren har också funnit att flickorna ofta hjälper varandra 
med yttre skönhet, sminkar och lånar kläder av varandra, men att det är de inre kvaliteterna som 
är avgörande dem emellan. Flickorna lägger stor möda på att vara fina och iordninggjorda och för 
en ständig kamp för att inte enbart bli betraktade som sexuella. Flickorna söker pojkarnas 
erkännande, och kan få det genom att skaffa sig en pojkvän. Berggren har dock funnit att det tar 
så mycket tid för flickorna att forma pojkvännen till att uppträda, som hon upplever det, socialt 
acceptabelt. Den emotionella investeringen i relation gör att flickornas skolarbete ofta blir 
lidande.69

Författarduon Kjell Englunds och Björn Ericsons har till skillnad från Berggren specifikt 
riktat in sin forskning på ungdomar och deras fritid. Jag har tagit del av två av forskarnas studier: 
Ung fritid- om människors fritidsvanor och livsvillkor i välfärdslandet70, utkommen 1988 och Tonåringar- 
Unga människors föräldrar, hem och fritid speglad i välfärden71 utkommen 1994. Studierna söker ta ett 
helhetsgrepp om de svenska ungdomarnas förehavanden. Den förstnämnda studien konstaterar 
bland annat att val av fritidsysselsättning är starkt förknippat med socioekonomisk bakgrund. 
Den senare studien bygger på enkätsvar från 5 400 respondenter och fastslår författarnas 
antagande om att ungdomars härkomst och socioekonomisk bakgrund i stor grad inverkar på 
ungdomar och dessas livsvillkor.  

Nationalencyklopedins definition av begreppet fritid lyder: ”Den del av dygnet och veckan 
som inte upptas av arbete, måltider och sömn. Period av ledighet från arbete skola o.d.” 
Informanternas definition av begreppet kommer att presenteras i analysdelen.  

Metod 

Förförståelse 
Det var åtta år sedan jag gick i nian och var jämnårig med mina informanter. Åtta år är tillräckligt 
kort tid för att jag ska kunna minnas åtminstone en del av de tankar mina vänner och jag själv 
hade kring hur våra liv såg ut, hur vi resonerade kring vår fritid samt hur vi valde att bruka den. 
Denna aspekt, tillsammans med det faktum att jag precis som mina informanter är flicka samt 
varvar studier med fritid, gör att min insikt och förförståelse kring området är tämligen stor. 
Denna förförståelse kan skapa problem i och med att somliga aspekter riskerar att av mig bli 
tagna för givet eller rent av undgås att uppmärksammas. Det kan också vara så att förförståelsen 
gjort att jag trott mig förstå något, som egentligen skulle ha förståtts eller tolkats som något 
annat. Genom att istället rikta in studien på exempelvis pojkar, till vilka jag inte kan relatera mig 
själv lika starkt, hade möjligen andra ämnen och tankar kunnat träda fram. Insikten kring 

                                                 
69 Inger Berggren, Identitet, kön och klass- Hur arbetarflickor formar sin identitet. (Göteborg 2001) 
70 Kjell Englund och Björn Ericson, Ung fritid- om människors fritidsvanor och livsvillkor i välfärdslandet (Stockholm 1988) 
71 Kjell Englund och Björn Ericson, Tonåringar- Unga människors föräldrar, hem och fritid speglad i välfärden. (Borlänge 
1994) 
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problematiken med att välja ett forskningsfällt som ligger nära mig själv, kommer jag att bära med 
mig inför ämnesval till studier i framtiden.  

Urval och kontakt med fältet 
För att finna informanter till studien kontaktade jag rektorn på en högstadieskola i en mellanstor 
svensk stad. Tanken var att hitta informanter som ville medverka i observationerna och 
intervjuerna. Rektorn tog i sin tur kontakt med en lärare på skolan, och jag fick sedan komma till 
två klasser i årskurs nio för att presentera min studie och dela ut informationsbrev där mitt syfte 
och hur jag planerade att gå tillväga mer detaljrikt förklarades. 13 flickor meddelade vid mina 
besök på skolan att de kunde tänkas vara intresserade av att delta, och korrespondensen fram till 
intervjuerna skedde därefter via e-post. 

Jag hade redan vid det första av de två besöken på informanternas skola ambitionen att 
presentera min avsikt med uppsatsen på ett enkelt och förståeligt sätt, samt att själv försöka 
undvika uppfattas som överlägsen universitetsstuderande. Jag tror att vissa invecklade ordval från 
en forskare lätt kan skapa en onödig distans till informanterna, vilket jag ville undvika. Att det 
ändå blev svårt att inte använda komplicerade ord fick jag ändå uppleva vid det första besöket på 
informanternas skola. ”Identitetsskapande” är numera ett ord som jag förstått gör sig bäst i 
exempelvis SKA – sammanhang. Under intervjuerna skedde det bara någon enstaka gång att en 
informant inte förstod vad jag menade med min fråga, och detta med full förståelse när jag vid 
närmare eftertanke inte heller själv förstod frågan.  

Redogörelse för observationer 
Jag tillbringade relativt lång tid med att fundera kring var observationerna för uppsatsen skulle 
kunna äga rum för att generera ett användbart material och uppslag inför de kommande 
intervjuerna. Den ursprungliga tanken var att följa med en eller flera flickor på deras fritid för att 
studera och få en uppfattning om vad fritid kunde vara. Det var svårt att inte låta alltför 
egendomlig när jag vid mina besök i de två klasserna skulle förklara varför, och framför allt hur 
observationerna skulle genomföras. ”Vaddå, du blir ju värsta ’stalkern’. Ska du typ skriva: ’Hon 
köper en muffins’?”, var tankar från en pojke i en av klasserna. Eftersom detta ju var svårt att 
förneka och ingen av de tillfrågade flickorna på skolan anmälde sig till att vilja ha mig hängande 
efter sig på sin fritid, blev jag alltså tvungen att finna ett annat sätt att genomföra observationerna 
på. Jag bestämde mig för att istället tillfråga flickorna om att endast medverka i intervjuerna, 
varefter flera tackade ja. 

Det blev således nödvändigt att finna ett nytt sätt att genomföra observationerna på, vilket inte 
var okomplicerat och följdes av många resonemang: Vad hade till exempel ett besök på en 
volleybollträning kunnat ge för tankar och uppslag? Måhända hade jag fått många idéer kring 
hälsa, kamratskap och laganda. Men en sådan observation hade automastiskt gett mig ”sport” 
som utgångspunkt för det kommande arbetet, vilket inte är studiens syfte. Dessutom hade en 
observation på en volleybollträning varit fel att utföra, eftersom jag då hade gjort ett eget 
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antagande om att sport är knutet till fritid. I grundad teori bör forskaren gå ut på fältet med så få 
förutfattade föreställningar som möjligt72.  

Observationerna genomfördes istället på ett café, vilket inte heller det kan anses vara helt 
oproblematiskt. Precis som i exemplet ovan gör jag därmed antagandet att platsen jag observerar 
är knutet till fritid. Jag fann dock att ett besök på ett café ändå skulle vara övervägande positivt 
eftersom det finns många aktiviteter och händelser som sker på ett café mer än att man fikar. 
Observationerna kom alltså i och med de ändrade planerna att bli dolda istället för deltagande 
som först var tanken.  

Det är möjligt att jag, då min ålder var något över den genomsnittliga, inte smälte in på caféet. 
Möjligen kan jag också ha avvikit på det sättet att jag visade min omgivning en ovanligt stor dos 
intresse jämfört med vad en ordinär cafébesökare vanligtvis gör. Observationerna gav mig många 
tankar och idéer kring hur studien från denna punkt skulle kunna få sitt avstamp och fortgå. 

Intervjuernas genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes i ett studierum på ett bibliotek. Valet av plats hade fördelen att 
biblioteket låg nära informanternas skola så att de lätt kunde ta sig dit, samtidigt som jag antog att 
miljön inte skulle vara alltför obekant för dem. Att utföra intervjuerna i ett studierum hade också 
fördelen att intervjuerna kunde fortgå utan nämnvärda yttre störningsmoment. Intervjuerna 
bandandes för att därefter kunna transkriberas.  

Tre av informanterna intervjuades var för sig och två av informanterna intervjuades 
tillsammans. Anledningen till att den sistnämna intervjun kom att ske med två informanter, var 
att detta var ett önskemål från informanterna själva när vi möttes på biblioteket. Jag ansåg att det 
kunde bli ett bra tillfälle att se om intervjun skulle utveckla sig annorlunda än dem med enbart en 
informant, vilket jag också upplever att den gjorde. I intervjun med två informanter kom dialogen 
ofta att röra sig längre bort från ursprungsfrågorna och intervjuns karaktär blev mer likt en 
vardaglig dialog. Detta tror jag delvis beror på informanterna själva, men också för att de hade 
varandra att bolla de olika frågorna med. Jag upplevde detta som positivt eftersom att 
informanterna genom att prata mer fritt berörde områden jag själv nog inte skulle ha kommit in 
på. Dock, och detta förvånade mig under transkriberingsarbetet, blev denna intervju inte längre 
än de intervjuer jag genomförde med endast en informant åt gången. Jag tror att detta kan bero 
på att informanterna när de intervjuades en och en kunde ta mer plats och utveckla sina svar i 
högre grad eftersom fokus på dem under intervjun var odelat. En annan negativ aspekt 
dubbelintervjun kan ha medfört var att jag ibland missade att ställa samma fråga till båda 
informanterna om svaret från den första informanten lett samtalet in på ett annat ämne.  

Presentation av informanter 
För att inte röja flickornas identiteter medverkar de i studien med fingerade namn. Företeelser, 
omständigheter och platser som skulle kunna uppdaga vilka informanterna är, har också 
                                                 
72 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm 2003) s. 15 
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omskapats. Jag har i den processen strävat efter att göra detta med respekt och varlighet för att 
göra informanterna rättvisa. Gemensamt för samtliga informanter är att de går i nionde klass på 
samma skola, samt bor i eller strax utanför den aktuella staden. Därefter skiljer sig många punkter 
åt. Informanternas enskilda karaktärer kommer tydligare att framträda i analysdelen.  

Analys 

Begreppsförklaring i ett inifrånperspektiv 
I inledningen av samtliga intervjuer tillfrågades informanterna hur de själva definierade begreppet 
”fritid”. Frågan ställdes för att jag fann det både intressant och viktigt att känna till 
informanternas utgångspunkt och tolkning av ordet inför den fortsatta intervjun. Vad 
informanterna ansåg att begreppet fritid innefattade, skiljer sig något åt.  
 
Matilda beskriver till exempel fritid som:  
 

[…] när man inte är i skolan eller när man jobbar, när man kopplar av och får göra det man vill 
göra själv. 

 
Nadja resonerar på samma sätt:  
 

Fritid är när man har tid för sig själv, och att man är med kompisar. Så det är alltså inga läxor, 
inget städande eller sånt där […]. 

 
Ebbas definition av fritid är den som skiljer sig åt från de övriga fyras, eftersom hennes definition 
innefattar avsevärt mer tid:  
 

Det som är när man har slutat skolan. Det är fritid. 

 

Presentation av kategorier  
Knutet till studiens syfte fann jag under observationerna på caféet företrädesvis tre centrala 
teman intressanta att fördjupa mig i: vänner, familj och organiserade aktiviteter. Dessa framkom 
genom att jag studerade de aktiviteter besökarna ägnade sig åt under besöket på caféet, samt med 
vilka de besökte caféet tillsammans med. Med temana som bakgrund utfördes därefter 
intervjuerna. Temana presenteras i det följande tillsammans med min egen analys kring det 
insamlade materialet. 
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Vänner  
Värdet vänner har för informanterna har jag utifrån mitt insamlade material funnit vara stort. 
Informanterna befinner sig i adolescensen, en period då individen mer och mer frigör sig från 
föräldrarna. I och med den processen söker sig flickorna i större utsträckning till personer 
utanför hemmet att anknyta till. Dessa blir i denna process synnerligen betydelsefulla. Vännerna 
är viktiga i den identitetsskapande processen eftersom de utgör en betydande referenspunkt att 
förhålla sig själv till och orientera sig efter.73 I mötet med informanterna fann jag att de ofta 
liknade sina vänner, både gällande yttre attribut, stil och intressen. Matilda: 

 

Ebba och jag är lite som samma person sådär, så att vi umgås två och två. Sen när vi är i grupp 
då blir det liksom också att vi är tillsammans allihop fast vi är, vi blir liksom som en person 
ändå, som alltid är med varandra lite mer ändå. 

 
Flickorna distanserar sig dessutom från personer som de upplever tillhör en annan 
populärkulturell kategori. Ebba förklarar att hon upplever att flickorna i klassen knappt pratar 
med varandra beroende av detta: 
 

 Vi är såhär väldigt varierade personer, anarkister, kommunister… […] Vi är väldigt 
uppsplittrade i klassen, innetjejgänget och så. 

 
Informanterna har alla en eller flera ”fasta” kompisar som de umgås med, både i skolan och på 
fritiden. Vare sig informanterna har haft samma nära vänner sedan de var barn, eller funnit 
varandra det senaste året, präglas relationerna av tät och frekventa kontakt både i och efter 
skolan. Kommunikationen mellan de nära vännerna sker ofta via telefon eller mobiltelefon, och 
mer sällan via chat-program eller via medlemssidor på Internet. Via Internet håller 
informanterna istället kontakt med vänner de inte står lika nära. Hanife menar att hon mest 
använder sitt chat-program till att prata med mer avlägsna vänner hon inte träffar så ofta och 
som hon annars känner att hon tappar kontakten med. Matilda framhåller också hon fördelen 
med att kommunicera med de nära vännerna via telefon istället för via Internet. Hon har slutat 
använda den sidan på Internet där hon var medlem förut, eftersom hon kände att hon hela tiden 
måste vara aktiv och ge de andra medlemmarna gensvar på till exempel gästboksinlägg.  
 

[…] det kan vara viktiga saker som man missar, så jag har inte det längre, jag är lite trött på det. 
De får ringa om de vill någonting. 

 
Merparten av flickorna berättar att de väninnor som de umgås med i skolan är de bästa vännerna 
även på fritiden. Informanternas skola ligger i den centrala delen av staden, och eleverna kommer 

                                                 
73 Hillevi Ganetz & Karin Lövgren (red) Om unga kvinnor. Lund 1991. Studentlitteratur. 
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från olika områden i och utanför stadskärnan. Ofta är flickornas närmsta vänner de som kommer 
från samma område som de själva. Detta tror jag kan bero på att många har känt varandra sedan 
småskolan och sedan följts åt till samma högstadieskola. Men det faktum att flickorna i och med 
detta delar resväg till skolan samt har lätt att på fritiden röra sig mellan varandras hem, tror jag 
bidrar till att vänskapen underhålls och blir kontinuerlig.  

Skolan fungerar alltså förutom att vara en institution för lärande, också som en plats där 
eleverna möts och ofta har sina närmsta vänner.  

Familj 
Ingen av informanterna omtalar under intervjuerna att de brukar ha större meningsskiljaktigheter 
med sina föräldrar. De har ibland olika uppfattningar om mängden engagemang som bör läggas 
på skola kontra vila och aktiviteter, men förutom det förmedlar inte flickorna att det skulle 
finnas motsättningar mellan parterna. Umgänget med föräldrarna rör sig mestadels kring att laga 
och äta middag tillsammans, samt se på tv och film. Endast en informant, Matilda, nämnde 
under intervjun att det till vardags händer att hon umgås med en av sina föräldrar utanför 
hemmet. Önskan om att ha en närmare relation med föräldrarna framträder hos flera av 
informanterna. Hanife: 

 

Jag och min mamma har inte världens bästa relation. Jag vill helst jobba på den relationen men 
jag, vi pratar väl, men inte asså värsta tonårsgrejen, det är skämmigt, jag skulle helst vilja 
utveckla den relationen att mamma och jag skulle kunna prata, som man ser på film i ”Gilmore 
Girls74”, typ, sån relation, men det har jag inte och det är synd för det skulle jag vilja.  

 

Att brist på interaktionsfyllda aktiviteter tillsammans med föräldrarna skulle utesluta att 
föräldrarna inte påverkar flickorna i deras ställningstaganden och ageranden, tyder dock inte i det 
insamlade materialet på. Tvärtom tolkar jag informanternas berättelser som att umgänget med 
föräldrarna har starkt inverkan på flickorna. Till exempel har jag funnit att föräldrarnas åsikter 
kring hur flickorna tillbringar sin fritid har betydelse för vad flickorna också utför. Flera av 
informanternas föräldrar förespråkade att flickorna när de började på högstadiet skulle dra ner på 
mängden fritidsaktiviteter för att hinna med skolan, vilket flickorna i och med det gjort. Nadjas 
pappa är till exempel angelägen om att Nadja lägger mycket tid och engagemang på skolan för att 
få bra betyg och sen ska kunna läsa vidare på universitet till samma yrke som han själv har:  

 

Han tycker att skolan är jätteviktig, att nu ska man ge allting, att det är sen när man har slutat, 
eller när man har tagit studenten och pluggat klart, det är då det är dags för fritid, tycker min 
pappa. Min mamma är mer avslappnad, tar det lugnt och… Om jag säger att jag har mycket 
prov till henne, är hon mer avslappnad och säger att jag ska plugga så mycket jag kan. Pappa är 
mer att man ska sitta med boken hela natten. Dom är lite olika. 

                                                 
74 Amerikansk tv-serie där mor och dotter är bästa vänner. 
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Nadja tycker att det kan vara jobbigt med mycket läsande, men säger också att ”jag vet själv att 
det är bäst att plugga”.  

Hur ofta flickorna umgås med sina syskon varierar mellan informanterna. Nadia beskriver att 
hennes relation med sin storasyster är nära, medan till exempel Matilda inte umgås så mycket 
med sin syster: ”Hon är lite mer såhär `poppare’ än vad jag är kanske, så det blir ganska mycket 
skillnad så.” Matilda distanserar alltså sig själv från systern genom att hon hänför dem till två 
olika populärkulturella kategorier, precis som informanterna också gör när det rör valet av 
vänner.  

Flickornas föräldrar har alltså, trots att de inte umgås tillsammans så ofta, stort inflytande över 
vad flickorna gör på sin fritid. Föräldrarna förespråkar att flickorna lägger ner engagemang på 
skolarbete, vilket de därmed gör. Flera av informanterna skulle gärna ha en närmare relation till 
sina föräldrar, men menar inte att de nuvarande relationerna är dåliga för det.  

Organiserade aktiviteter 
Med organiserade aktiviteter syftar jag till de aktiviteter som utförs av människor i regi av 
exempelvis förening eller förbund. Informanterna kunde under intervjuerna rada upp en mängd 
organiserade aktiviteter som de ägnat sig åt som yngre, vanligen fyra fem stycken. Gemensamt för 
samtliga informanter är att de utövade aktiviteterna numera är färre till antalet än tidigare.  
Informanterna har i huvudsak en organiserad aktivitet var som de utför en eller två gånger i 
veckan.  

Föräldrar har som tidigare nämnts betydelse för flickornas aktivteter. Det var ofta föräldrarna 
som hade åsikter om vilka aktiviteter flickorna skulle ägna sig åt som yngre, men också de som sa 
till när de tyckte att skolan borde ägnas mer tid åt. Föräldrarnas påverkan har dock inte varit den 
enda anledningen till varför informanterna har dragit ner på utövade aktiviteter. Att terminen tog 
slut och någon ny information kring fortsatt medverkan inte kom, att den grupp man tillhörde 
lades ner eller att man inte trivdes i gruppen och därför slutade är andra betydande anledningar 
informanterna framhåller som anledningar till varför de slutade.  
Gemensamt för flera informanter är att de utrycker det positiva i att få ägna sig åt andra saker än 
att ständigt fokusera sig på att prestera bra i skolan. 
 

[…] det känns som att skolan är tyngre och då så är det lättare att tänka på annat när man är på 
mötena, känns det som. […] Jag tycker om att engagera mig i saker”, säger Ebba som är aktiv i 
ett politiskt ungdomsförbund.  

 
På samma sätt resonerar Matilda:  
 

Jag tror att det är jätteviktigt att ha någonting som man liksom engagerar sig i, eller såhär 
brinner för, […] nånting som man tycker är jättekul. 
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Men även fritidsaktiviteter har sina nackdelar tycker flickorna, och syftar till att det en del gånger 
tar mycket tid att utföra fritidssysselsättningarna. Hanife:  

 

Jag missar ungefär tre timmar av min kväll, […] jag skulle kunna göra vad som helst annat de 
timmarna det tar. Till exempel mina kompisar, […] de har ju lite mer tre timmar liv! 

 

Ebba säger att hon ibland känner sig tvingad att gå på mötena med ungdomsförbundet.  
 

Oftast så är det ju kul fast ibland så orkar man liksom inte. Så känner man att man måste. 

 
Vila och återhämtning har stor betydelse för flickorna, och ger dem tid att ”komma ikapp” efter 
en stressig dag och kravfyllda studier. Att informanterna starkt förknippar begreppen fritid och 
vila framgår som jag tidigare beskrev i presentationen av inifrånperspektivet. Lina:  
 

[…] jag tror att det är viktigt att ha sin tid, va för sig själv lite grann och ta det lugnt, och bara 
slappna av. 

 
Hanife instämmer:  
 

[…] jag tycker precis som Lina sa, `me-time’ är viktigt, man träffar så mycket människor hela 
dan, så på helgen är det skönt att bara ta det lugnt och slappa. 

 
Tv-tittande är den mest förekommande aktiviteten som flickorna ägnar sig åt som avkoppling. 
Fler av flickorna varvar också ner med att läsa romaner och faktaböcker.  
Samtidigt menar flera av flickorna att det inte får blir för mycket vila heller, att det är en 
balansgång. Matilda:  

 

[…] jag blir typ ännu segare om jag sover för länge, då kommer jag liksom inte riktigt igång och 
då blir det såhär att jag bara sölar. Då känns det ganska jobbigt på nått sätt, så jag vet inte, jag 
brukar inte slappa alltför mycket. 

 
Informanterna fick under intervjuerna frågan om de uppfattade att andra människor tillskrev dem 
en viss roll eller identitet beroende på den utförda fritidsaktiviteten. De informanter som utförde 
en sport som aktivitet utryckte inte att de upplevde att de fick någon särskild stämpel. Detta tror 
jag kan bero på att informanterna utövade sporten på motionsnivå, och att omgivningen därmed 
inte ”stämplade” informanterna särskilt starkt beroende på just den utövade sporten. Däremot 
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uttryckte Matilda och Ebba, de två informanterna som var engagerade i ett politiskt 
ungdomsförbund, att de av andra människor många gånger blev stämplade av sitt engagemang 
där. Jag frågade Ebba hur hon reagerar på det. 
 

Jag har ju kompisar och […], känner folk där, men det är ju inte endast där jag hör hemma 
liksom. 

 
Matilda berättar att andra människor kännedom om hennes engagemang i ungdomsförbundet 
ibland påverkar hennes beteende:  
 

I vissa sammanhang, när folk vet att man är med där och liksom representerar dom lite grann, 
då kanske jag liksom inte kan göra vad som helst, för att liksom inte ge dem dåligt rykte. 

 
Matilda upplever alltså att hon på grund av engagemanget i ungdomsförbundet blir förknippad 
med det och får representerar förbundet utåt. Därför vill hon uppträda på ett korrekt sätt 
eftersom hon finner att bilden av henne även färgar förbundet. 

De organiserade aktiviteterna har alltså den betydelsen för flickorna att de har någonting annat 
utanför skolan att fokusera på. Valet av aktiviteten kan även ge flickorna en stämpel och 
förväntningar från omgivningen om hur de antas vara och vilka värderingar de har. Ibland finner 
dock informanterna att de organiserade aktiviteterna tar för mycket tid i anspråk, och menar att 
vilan och tid för återhämtning också är mycket viktig.  

Avslutande reflektion 
Syftet med detta antologibidrag har varit att studera fritidens roll för flickor i årskurs nio. Jag ska 
här sammanfatta min studie och de resultat som framkommit. Studien har behandlat frågor om 
hur flickorna resonerar kring sin fritid och hur de väljer att bruka den. Vilken betydelse och 
inverkan på flickorna har vännerna, familjen och de organiserade aktiviteterna?  

Jag har funnit att goda vänskapsrelationer betyder mycket för flickorna och deras fritid. Det är 
ofta med vännerna som flickorna utför aktiviteter med, och tillsammans spenderar de stora delar 
av sin fritid. Precis som Berggren fann i sin studie, har jag funnit att vänner för informanterna 
fungerar som redskap till att tillsammans utföra aktiviteter med, aktiviteter som de kanske annars 
inte skulle sysselsätta dem om de varit allena. Det kan handla om att flickorna bakar och lagar 
mat tillsammans, går på evenemang, är engagerad i ett ungdomsförbund, utövar sport eller går i 
affärer på stan. Jag har också funnit att på samma gång som vänner för flickorna fungerar som 
redskap att utföra aktiviteter tillsammans med så är det också tvärtom: umgänget med vännerna 
kan vara målet och redskapet för detta är aktiviteten. Ett exempel på detta utgör Ebbas och 
Martinas relation samt deras engagemang i det politiska ungdomsförbundet: Det är med 
varandras ingivelse och bistånd de båda kom att bli engagerade i förbundet, men engagemanget 
där är också ett sätt för dem att umgås med varandra.  
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Även om flickorna och deras föräldrar inte umgås så ofta, bortsett från när de äter middag och 
ser på tv tillsammans, så har föräldrarna relativt stort inflytande på sina döttrar, både gällande 
skola och fritid. Även om de händer att en del av flickorna ibland inte studerar i den 
utsträckningen som föräldrarna anser vara behövligt, så upplever jag att föräldrarnas ståndpunkt i 
frågan ändå påverkar flickornas inställning till vilken mängden tid som är rimlig att lägga ner på 
läxläsning. Flera föräldrar hade de senaste åren uttryckligen önskat att flickorna skulle dra ner på 
mängden fritidsaktiviteter, vilket också fick utfall hos flickorna.  

Informanterna ägnar sig numera vanligen åt en organiserad aktivitet var. De informanter som 
utövar en sport som aktivitet upplever inte i nämnvärd bemärkelse att andra människor på grund 
av idrottsgren blir tillskrivna särskilda beskaffenheter. Att valet av aktivitet påverkar andra 
personers bild av dem, upplever emellertid de två informanterna som är medlemmar i det 
politiska ungdomsförbundet. Jag finner att detta kan ha sina förklaringar i att engagemanget i 
ungdomsförbundet inte endast berör närvaro på möten och sammankomster. Engagemanget kan 
också erbjuda en hel populärkulturell livsstil innefattande exempelvis yttre attribut, en litterär 
kanon, musikstil, sätt att umgås på samt vart i det offentliga rummet man möts. Val av 
organiserad aktivitet kan följaktligen ha en betydande roll för flickornas identitetsskapande 
processer. Dels för att de ingår i och tar del av en specifik kultur, men också med anledning av att 
andra människor kategoriserar dem tillhöra särskilda fack där vissa specifika egenskaper tros ingå. 
Även om dessa egenskaper är reella eller ej, så konfronteras flickorna med bilden dessa, vilket i 
sig får betydelse för dem exempelvis i form av bemötande.  

Jag har funnit att de organiserade aktiviteterna kan skapa nya utrymmen på den arena där 
individerna utvecklar sina identiteter på. Den roll som individen tillskrivs i skolan blir inte den 
enda rollen som individen har tillhanda. De rollerna individen har i skolan respektive på fritiden 
torde kunna påverka och lappa över varandra, men detta är från min sida endast spekulationer 
när grunden för antagande i mitt material är vagt.  
Att jag innan studiens uppstart hade en relativt stor förförståelse kring fältet och dess element har 
jag ibland erfarit vara ett problem, precis som jag tidigare delgav i metoddelen. Till exempel var 
jag i inledningsskedet osäker på om jag skulle riskera förbigå intressanta aspekter med anledning 
av detta, och det vore i efterhand enfaldigt att tro att så inte har skett. Det är för forskaren helt 
enkelt vanskligt att forska i den egna sfären.  

Det finns emellertid även positiva aspekter med denna förförståelse, och jag tänker närmast på 
informanternas vetskap om forskarens kännedom kring området. I min studie betydde det att 
mina informanter var medvetna om att jag hade viss kunskap om deras sfär och att de, som jag 
upplevde det, därmed inte ängslades över att samtala kring ämnen av känsligare karaktär. En tok-
snygg kille hade riskerat fått en tuffare intervjusituation.  

Vidare har jag reflekterat kring om det verkligen går att ta fem flickor man inte känner och efter 
en intervju med var och en påstå något om dem? Jag har visserligen mina frågor och flickornas 
svar inspelade på band och transkriberat på papper. Men tänk om jag missförstått och misstolkat? 
Tänk om jag tyckt mig se mönster som inte alls finns, bara för att en fråga missförstods eller 
glömde att ställas? Tänk om mina slutsatser inte allt har den grund i materialet som jag upplever 
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att de har? Och hur hårt håller andra forskare på de etiska aspekterna när det handlar om att 
återge verkligheten, egentligen? Dessa frågor, som alla berör forskarens ansenliga makt över det 
insamlade materialet och hur det kommer att brukas, har jag i arbetet med denna studie funderat 
mycket över.  

Jag har funnit att för att genomföra en bra studie, där informanter inte blir missförstådda och 
där forskaren har god grund för sina utsagor, så är bakgrundarbetet med studien minst lika viktigt 
som själva arbetet med analysdelen. Det är under intervjutillfället som forskaren har möjligheten 
att be informanten att vidareutveckla frågor och resonemang, vilket i sin tur bör främja en 
verklighetstrogen och rättvis bild av verkligheten. Jag hade tidigare föreställningen om att 
analysarbetet var forskarens kanske mest centrala uppgift. Jag tror att det krävs av den 
sanningssträvande forskaren att hon eller han är vaksam och i stunden reagerar på vad som vid 
analysen av materialet kan komma att verka otydligt. Jag hoppas att jag har kunnat göra mina 
informanter rättvisa och tackar för deras förtroende att delge sina berättelser.  
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UNGDOMAR I OCH OM DEN MÅNGKULTURELLA 
VARDAGEN 

Elin Sällstedt 

Inledning 

Det finns över tiotusen olika etniska grupper i världen och drygt 170 stater.75 Detta är en 

ekvation som säger att vi måste dela, samsas och leva tillsammans.  

I Sverige lever idag människor med bakgrund i ett stort antal olika länder, med olika etniciteter 

och influerade av olika kulturer. Av landets befolkning på 9 047 752 individer, år 2005, är  

1 125 790 av dessa födda utrikes.76 Väldigt förenklat och helt utan nyanser berättar dessa siffror 

om en kulturell och etnisk mångfald. I led kommer förmodligen dessas familjer och kommande 

generationer att bära färg och tradition från ursprunget. Jag väljer att redovisa dessa siffror för att 

försöka ge en gripbar bild av den etniska och kulturella mångfald vi har i Sverige och inte för att 

peka ut någon som mindre svensk än någon annan eller lägga någon som helst värdering i det ena 

eller det andra. Att jag valt att vända mig till just ungdomar i denna uppsats kring etnicitet och 

kultur är ingen slump. Min tanke är att dra nytta av denna generations, hittills, unika uppväxt i 

den mångkulturella vardagen och den globaliserade världen. 

 

Världen består inte av avgränsande kulturer. Den består av över fem miljarder människor som i 
varierande grad är präglade av olika kulturella former och traditioner som överlappar varandra 
och uppvisar stor individuell variation. Renhet och entydiga gränser är fantasifoster skapade av 
offer för alltför sträng potträning. Världen är skitig och består av myller och gråzoner.77  

 

Detta citat påvisar Thomas Hylland Eriksen sin hållning gentemot ett kulturtänkande. Men hur 
tänker svenska ungdomar idag och hur färgade är de av att leva i denna samtid präglad av 
kulturpluralism?  

Disposition  
Härefter följer en beskrivning av mitt syfte med uppsatsen, metod, etiska aspekter och hur jag 
gått tillväga genom arbetsprocessen. I nästa avsnitt följer en presentation av centrala begrepp för 
uppsatsen. Därpå följer min analys av mitt empiriska material under rubrikerna Etnicitet och kultur, 
Grupptillhörighet, Livsvillkor och Identitet. Sist i detta antologibidrag ges utrymme för avslutande 
reflektioner. 

                                                 
75 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen, (Nora, 2002) s. 43 
76 www.scb.se, 060420, kl. 15:32 
77 Hylland Eriksen, s. 60  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar förhåller sig till sin egen och andras 
etnicitet och kultur. För att diskutera kring detta har jag nyttjat begreppet grupptillhörighet, två 
ytterligare begrepp som ges plats i uppsatsen är livsvillkor och identitet. Mitt yttersta syfte är inte 
att med denna uppsats bidra med nya teorier kring aktuella ämnen, dock kanske den kan väcka 
ytterligare intresse kring ämnena. Efter bästa förmåga ska jag försöka besvara och reflektera kring 
frågeställningarna: Hur ungdomar beskriver etnicitet och kultur samt vilka värderingar som kan 
tänkas läggas i dessa begrepp. Jag undrar även kring hur ungdomar resonerar kring 
grupptillhörighet i förhållande till etnicitet och kultur. Fler frågor är hur ungdomar tror att 
livsvillkor och identitetsskapande påverkas av etnicitet och kultur. 

Metod och etiska aspekter  
Grundtanken med denna uppsats är att nyttja den kvalitativa metoden grundad teori som innebär 
att studier utförs på så kallade fält där insamlandet av material handlar om, i mitt fall, 
observationer och intervjuer. Mitt fält utgörs av en fritidsgård i en medelstor svensk stad där 
främst högstadieungdomar vistas.  

Efter formulerande av övergripande syfte, fokus och preciserande av önskat fält för min 
uppsats var det dags för mig att ge mig i kast med den mer praktiska biten och insamlandet av det 
empiriska materialet. 

För att komma i kontakt med ungdomar, som var min önskan, vände jag mig, som sagts, till en 
fritidsgård. Valet hamnade på en fritidsgård då jag ansåg att detta fält passade mitt syfte, då jag 
där kunde få möjligheten att studera ungdomar i deras vardag och i interaktion med varandra. För 
att få tillträde till fältet tog jag kontakt med en ledare på den fritidsgård jag ville besöka. För 
denne förklarade jag min uppgift i korta drag och vi beslöt att jag skulle komma ner för att 
närmare presentera mig och projektet. Jag möttes av en nyfikenhet som inspirerade mig 
ytterligare och de välkomnade mig att dyka upp när som det passar mig. 

Då det fält jag valt kan ses som halvöppet fann jag det svårt att nå ut med information till alla 
som kan vara berörda. För att lösa detta har jag skrivit ett informationsbrev som alla skulle kunna 
ta del av när de helst önskar och som således fanns tillgängligt på fritidsgården från mitt första 
tillfälle och till och med det sista. I brevet gav jag information kring vem jag är, vad jag tänkt mig 
göra och var de kunde nå mig om frågor skulle dyka upp. Jag vet inte i vilken utsträckning detta 
brev lästs av de berörda. 

En tanke med fältobservationerna utöver genererandet av analyserbar data var att lära känna 
min studie grupp, ungdomar, för att få en bra grund för vidare arbete.  Jag har vid ett antal 
observationstillfällen suttit i, först och främst, fritidsgårdens kafeteria och antecknat vad jag sett, 
vad som gjorts och hur det pratats. Jag har varit tillgänglig för informanterna i mitt observerande, 
vilket innebär att jag varit fullt synlig med mina avsikter och med min närvaro. Mina 
observationer har varit av öppen karaktär, jag har tittat efter allt, omgivningen, vad som sägs, 
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vilka människor som kommer eller går i de sammanhang jag observerat.78 Till viss del har jag 
pratat med ungdomarna och ledarna på gården i samband med observationerna men var i övrigt 
inte aktiv i vad de företog sig.79  

Under observationerna och i analysarbetet av dessa kom jag fram till fyra teman – Etnicitet och 
kultur, Grupptillhörighet, Livsvillkor och Identitet och efter dessa utformade jag en frågeguide inför 
intervjuerna. Jag har även senare använt mig av dessa teman i presentationen av min analys av 
mitt empiriska material. 

Jag kom genom mitt fält i kontakt med ungdomar som jag senare intervjuat, en av 
informanterna kom jag i kontakt med genom privata kontakter. Inför intervjuerna skrev jag ett 
informationsblad där jag tog upp några övergripande teman kring intervjuernas innehåll, detta för 
att ungdomarna själva skulle kunna avgöra sitt intresse av att ställa upp. Intervjuerna har gått till 
så att jag frågat mig kring om någon var villig att ställa upp och vid positivt svar har jag delgett 
informanterna information kring etiska ställningstaganden med referens till Vetenskapsrådets 
Forskningsetniska principer. Vidare följde intervjuerna efter den frågeguide jag utformat och mer 
eller mindre höll jag mig till den beroende av informanternas egna ord. Med detta menar jag att 
jag anpassat mina intervjuer efter det som informanterna berättar om eller diskuterar kring och, 
förutom till det fokus jag valt, har jag försökt att inte låsa mig vid de frågor jag i förhand 
nedtecknat. Intervjuerna har fått karaktären av djupintervjuer som kan liknas vid ett samtal 
närmare än en utfrågning.80

 Observationsanteckningarna och transkriberingarna efter intervjuerna, vilka spelats in på 
minidisc, har jag, successivt efter inhämtande, kodat, kategoriserat och analyserat utefter grundad 
teori. Grundat teori som metod innebär i stort att generera nya möjliga teorier utifrån empirisk 
data, detta beskrivs närmare i metodavsnittet i antologins första del. I mitt material och i analyser 
av detta har jag avidentifierat de deltagande och även platser varigenom informanterna kan 
kännas igen, detta till följd av hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som ämnar 
skydda studiedeltagarna. Avidentifieringen innebär att namn och platser bytts ut, inte preciserats 
eller på annat sätt anonymiseras i denna uppsats. 

Jag tror så här i efterhand att jag, trots att det bryter mot vad många grundad teori tolkare menar, 
skulle ha vunnit på att tillägna mig mer teoretisk förkunskap.81 Denna förkunskap, tror jag i mitt 
fall, skulle ha gett mig en ytterligare trygghet i och underlättat min roll som forskare samt en 
tydligare fokusering då jag bättre skulle ha vetat vad jag specifikt var ute efter under 
datainsamlingen.  
 

                                                 
78 Lars Kaijser, & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s.78 
79 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002) s. 277 
80 Bryman, s. 127 
81 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 2003) s. 15 
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Centrala begrepp 

Ungdomar  
Vad berättar vem som är ungdom? Det enklaste kanske vore att tala om detta som något som 
bestäms utifrån ålder, men det kan jag tycka känns ytligt och oreflekterat. I dagens Sverige har vi 
otaliga åldersgränser för när en individ anses ”mogen” i olika sammanhang. Vid 15 års ålder blir 
vi straffmyndiga och vi tillåts ha sex enligt lag. Vid 16 års ålder upphör skolplikten som inträder 
vid fyllandet av sju års ålder. Vi får numer ta ett arbete som innebär en arbetsvecka på 40 timmar 
eller så kan vi välja att starta eget företag. Vid 18 år blir vi myndiga i Sverige vilket innebär 
exempelvis att vi får rösta i val, är fria att gifta oss och tillåts inträde på krogen, men vi får inte 
handla på systembolaget innan vi fyllt 20 år.82 Vem i denna röra av åldrar är egentligen barn, vem 
är ungdom och vem är vuxen?  

Idag pratas det kring begrepp som ungdomsstil och ungdomskultur. Thomas Johansson 
diskuterar med hjälp av Ove Sernhede i boken Socialpsykologi kring ungdomsstilar och dess globala 
karaktär. Symboler och stilar inhämtas från överallt i världen och inspirerar till nya stilar och 
uttryckssätt för olika grupper.83 Kan preciserandet av en viss stil eller tillskrivandet av en kultur 
bestämma vem som är ungdom? Även detta anser jag vara riskabelt och att innebörden av dessa 
begrepp är ett berättande och bekräftande av vilka en individ tillhör och vad den vill räknas till. 
Alla kanske inte har samma behov av att uttrycka sin tillhörighet och då finns risken att de 
försvinner i och med en kategori de bör höra till. En annan risk med att bestämma gränser i detta 
fall är då det ofta i dessa sammanhang handlar om vad som är modernt, vad som är inne och vad 
som är rätt just nu. Ungdomlighet handlar ofta om att vara rätt just här och just nu med 
paradoxen att det inte bara finns ett rätt. 

Trots problem vid definierandet av ungdom så ser jag det som ett användbart ord och med 
tanke på alla individuella egenskaper vi människor bär kanske vi ska vara försiktiga med att 
precisera vissa begrepp. En öppenhet för olikheter genererar plats för fler.  

Etnicitet och kultur  
Thomas Hylland Eriksen har skrivit flertalet böcker kring etnicitet och kultur. I pamfletten 
Kulturterrorismen skriver han om komplikationer som tillkommer vid definition av kultur och vilka 
som hör där till. Han skriver: En av de vanligaste betydelserna av kultur är som synonym med det levnadssätt 
och den världsbild som medlemmarna av en bestämd grupp har gemensamt, och som skiljer dem från andra 
grupper.84 Men han diskuterar vidare hur det allt som oftast är omöjligt att dra gränser mellan 
kulturer då dessa ofta överlappar varandra. 

Multikultiungdom är titeln på en bok skriven av Aleksandra Åhlund. I den skriver och reflekterar 
hon kring ungdomar i dagens mångkulturella Sverige. Jag får uppfattningen att en av hennes 
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slutsatser är att begreppen håller på att transformeras om och få nya innebörder. Hon skriver att 
Denna moderna etnicitet uttrycker oftare förbindelse än åtskillnad.85 Resonemanget i boken uppvisar en 
hållning mot den omoderna betraktelsen av etnicitet och kultur, som nedärvd, ursprunglig och 
formad genom renhet och för framväxten av en ny typ av utåtriktad, övergränsskridande och 
inkluderande Sverigegemenskap.86 Jag lägger min röst på att Åhlunds resonemang ska bli 
verklighet. 

Grupptillhörighet  
Det yttersta med alla gemenskaper är att alla inte kan vara med, vissa måste uteslutas.87  Ofta är 
det skillnader till andra som utgör en grupps enhetlighet i stället för likheter med varandra och 
definitionen blir det De inte är. Det är således först i relation till andra som en grupp kan bli en 
grupp. Inom en etnisk gemenskap kan det många gånger finnas större individuella olikheter än till 
andra runt omkring.  

Som människor är vi klassificerande varelser88, menar Hylland Eriksen och han fortsätter att problem 
uppstår för individen varje gång denna stöter på någon som inte kan underordnas de kategorier 
som denne har för användning.89 I och med ett gruppindelande konstrueras ett Vi och ett Dom, 
detta förklarar Åhlund med hjälp av rasismforskaren Robert Miles. Han menar att gruppen Vi 
och gruppen Dom konstrueras och tillskrivs en karaktäristisk biologi, pregnant historia och ett 
antal utpräglade och unika drag, detta sammantaget beskriver, betecknar och bestyrker skillnader 
mellan Vi och Dom.90  

Som sagts är det enbart i relation till Dom som ett Vi kan skapas. Exempelvis går svenskar 
generellt sett inte omkring och tänker på att de är svenskar eller européer, men kommer de 
utomlands eller utom världsdelen blir det mer påtagligt.91 Det kan tyckas finnas ett väldigt gap 
mellan svensk och europé, men det är inte betydelsefullt för alla. På samma sätt som jag i ett 
sammanhang kan kategoriseras som europé, i ett annat som svensk och i ett tredje som 
Katrineholmare finns det fler nyanser och nivåer i alla grupper. I Sverige har vi i och med 
kategoriserandet av invandrare som en stor, enhetlig, homogen grupp skapat en mycket nyansrik 
grupp, med individer från till exempel Somalia och Bosnien, kristna och muslimer, krigsflyktingar 
och de som flyr från svält och sjukdomar. I denna grupp inkluderas individerna och tillskrivs 
förutbestämda, liknande egenskaper och levnadssätt. Åhlund skriver i detta sammanhang: Sådana 
ytliga och trubbiga kategoriseringar (som invandrare) får lätt en negativ funktion genom att uppmåla bilden av 
en homogen grupp av i grunden specifikt annorlunda människor .92 Problemet här kanske snarast ligger i 
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behovet av varje kategori i det mänskliga inordningssystemet ska vara enhetlig och homogen. Jag 
vill upprepa det jag skrev tidigare: En öppenhet för olikheter genererar plats för fler. 

Livsvillkor  
Kulturpluralismen och fleretniciteten präglar vårt samtida Sverige men lever alla svenskar under 
samma villkor? Åhlund skriver, I mycket handlar det om att sociala orättvisor bortförklaras i termer av 
kulturella olikheter. Invandrare definieras som problem i sig till följd av deras ”annorlunda kulturella 
bakgrund”.93 Hon menar att genom en trångsynt och fragmentarisk betoning på kultur genereras 
en ytlig och statisk syn på etnicitet och detta ger negativa konsekvenser för livsvillkoren. Det 
finns andra faktorer än ”annorlunda kultur” som kan påverka livsvillkoren för invandrargrupper 
trots att den annorlunda kulturen fungerar som en allmängiltig förklaring till det mesta. Dessa kan 
utgöras av sociala faktorer som exempelvis klass och status vilka ofta osynliggörs när saker kan 
förklaras eller bortförklaras med en ”annorlunda kultur”.94 Variabler som diskriminering, 
segregation och stigmatiserande är inte heller utan särskild påverkan för många invandrare och 
dessas livsvillkor. Trots sociokulturell och socioekonomisk inverkan på en individs livsvillkor 
präglas de även till stort av individuella egenskaper och erfarenheter.95 I dessa sammanhang, i vår 
samtid finnes ingalunda homogenitet.  

Hylland Eriksen framhåller den flerkulturella ideologins dubbelhet. Han menar att detta synsätt och 
levnadssätt tillåter människor att vara olika men att det även innebär en omöjlighet till jämlik 
behandling av individerna.96 Jag tolkar detta som att vi gärna får vara olika men i vissa fall kan det 
straffa sig och frambringa negativa konsekvenser och kanske framförallt att saker kan förringas 
och bortförklaras med eventuella olikheter. Jämlikhet och lika livsvillkor kräver en acceptans mot 
olikheter, för det är så vi och världen ser ut. 

Identitet  
Det finns en dualism i dagens samhälle där du å ena sidan bör vara unik och speciell som person 
och å andra sidan då du samtidigt inte ska stå utanför kollektivet. Vi ska vara individuella i ett 
kollektiv. Samme Hylland Eriksen som i tidigare avsnitt, framhåller i en annan av sina böcker att 
liksom gruppidentiteter är sociala nödvändigheter är detta ett måste för att vi ska kunna betraktas 
som individer.97

Många anser att identitetsutvecklandet kräver liksom gruppbildandet en interaktion med 
andra.98 Det sägs att under ungdomsåren sker viktigt identitetsarbete och ofta passas snart de 
unika individerna in i schablonartade, stereotypiska kategorier med redan förutbestämd 
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karaktär.99 Detta gäller i hög grad då individer passas in i olika etniska sammanhang av denna 
förutbestämda karaktär på grund av yttre faktorer som hårfärg eller efternamn. Vår etnicitet och 
kulturella identitet skapas och framträder först i möte med olika, så som andra socialt betingade 
ordningar. Det är i jämförelse med andra vi blir olika och framförallt unika. 
 

Analys 

I avsnittet som följer kommer jag att först att presentera mitt fält och försöka måla upp en bild 
med ord av vad jag sett under mina observationer. Sedan följer min analys av de intervjuer jag 
gjort. Detta gör jag under rubrikerna Etnicitet och kultur, Grupptillhörighet, Livsvillkor och Identitet.  

Miljöbeskrivning  
Mitt val av fält för observationer kom, som sagts, att hamna på en fritidsgård. Där fick jag möta 
först och främst högstadieungdomar, 13-16år då de är i sin vardag och där jag kunde studera 
interaktionen dem emellan. Jag kände att denna plats, med tanke på uppsatsens storlek och på det 
fokus jag valt, var den bästa för mina syften med hänsyn till ålder och förhållandena vilka 
fritidsgården utgör. 

Mitt första intryck av fritidsgården fick jag genom ledaren jag talat i telefon med. Det var ett 
positivt intryck, välkomnande och inspirerande. Det andra intrycket som jag fäste mig en del vid 
var då jag parkerade min bil på parkeringen utanför fritidsgården, belägen i ett närområde strax 
utanför en svensk medelstor stad, kom från en vägg med gårdens namn målat i grafitti. När jag i 
takt med mina första nervösa steg mot gårdens entré försökte låta målningen tala till mig tyckte 
jag den säga - välkommen till oss, här är vi och här är vi hemma. Jag ser gården som 
karaktäriserad av aktivitet och engagemang trots att ungdomarna säger att detta är en plats för att 
softa och bara hänga. Fritidsgården utgör en samlingspunkt för områdets ungdomar, hit går man 
även för att träffas och umgås. 

Lokalen var betydligt större än vad utsidan antytt med massor av olika, avskilda, hobbyrum på 
skilda våningsplan. I dessa rum finns möjligheter till att spela in egen musik, använda datorer, 
filmvisning och pingis. Till fritidsgårdens kafeteria, och vad jag skulle vilja kalla hjärtat, kommer 
man snart genom entrén.  Här finns möjligheten att välja om man föredrar att sitta vid ett bord 
med plats för flera, vilket jag uppfattade att man valde när man ville prata. Det finns även 
möjligheter att sitta mer avskilt då det finns en avgränsning i rummet, vilket kan vara att föredra 
om man vill titta på TV eller bara sitta. Självklart fanns det här i kafeterian möjligheter att handla 
diverse fika och godis. I kafeterian fanns alltid, åtminstone, en fritidsledare och enligt vad jag 
förstod dök alla kvällens besökare upp här i alla fall en gång, men ofta uppehöll sig många här 
kanske just för att här missade man ingen. Det var mestadels här i kafeterian som jag utförde 
mina observationer.  
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Jag upplevde att de vuxna ledarna på fritidsgården spelade en stor roll i varandet på 
fritidsgården. Att komma till gården för att umgås innefattade till stor del att umgås med ledarna 
för ungdomarna.  

Helheten skulle jag vilja säga känns hemtrevlig kanske inte tack vare lokalerna och inredningen 
till favör för stämningen, attityderna och människorna. Visserligen doftar det kärlek och kanske 
framförallt engagemang i vissa delar av både inomhus och utomhusmiljön, men det ska mycket 
till innan lokaler som dessa kan kännas som mer utöver människorna i dem. 

De informanter som jag träffat för intervju har jag delvis kommit i kontakt med genom mitt 
observationsfält och delvis genom privata kontakter. En del av intervjuerna har ägt rum i 
fritidsgårdens lokaler som således varit bekanta för informanterna och andra i mitt hem. 

Efter utförda observationer och inför interjuver med ungdomarna på fritidsgården hade jag 
bildat mig en uppfattning av att det här med etnicitet och kultur inte gavs så mycket plats, energi 
och eftertanke. Jag väntade mig fylla vissa luckor jag upplevde mig ha efter observationerna, 
genom intervjuerna. 

Etnicitet och kultur  
För att få en bild av vad etnicitet och kultur innebär för mina informanter frågar jag vad de 
spontant tänker på när jag yttrar orden etnicitet, nationalitet och kultur. Samtliga informanter 
uttrycker osäkerhet inför detta och jag försöker hjälpa till genom att minimera känslan av allvar i 
situationen. Bella är 18 år och kombinerar sin skola med arbete, på fritiden spelar hon fotboll och 
umgås gärna med sina vänner och familjen. Bella uttrycker sig så här: 

 
B: ja, men jag vet inte riktigt… för jag tänkte väl att etnicitet och som du säger nationalitet 
är typ samma sak… 
I: mm, och vad är etnicitet och nationalitet då? 
B: ja, äh, ähm, vart ifrån man kommer… ja, och ja så 
I: vilket land man kommer ifrån? 
B: Ja, precis, det är nationalitet men etnicitet kanske har mer andra faktorer i sig också 
som… men det är ju mer som svenskar är ju ett folkslag och sen så finns det ju samer och 
det är ju ett folkslag fast dom är ju svenskar också… det kan vara etnicitet 

 
Bella uttalar sig osäkert medan det kommer fram att hon har en förståelse kring begreppen. 
Nationalitet bestäms av vilket land personen kommer ifrån och etnicitet kan översättas med ordet 
folkslag.  

I intervjun jag gjorde med Mia, 15år och Klara, 14 år, fick jag hjälpa till än mer på traven. 
Flickorna går båda på högstadiet och fritiden spenderar de oftast med sina vänner på 
fritidsgården. För att fortsätta och kunna slutföra intervjun ansåg jag det viktigt att vi hade en 
någorlunda definition på begreppen etnicitet och kultur så vi vet att det finns en förståelse mellan 
mig och informanterna kring det aktuella ämnet. Således blev det jag som förde talan i denna del 
av intervjun. Informanternas röster hördes i stort som ett medhållande i det jag föreslog. Mina 
förslag till definition som jag fick medhållande från informanterna lät liknande Bellas. Nationalitet 
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är lika med vilken nation personen är medborgare av, etnicitet bestäms inte av geografiska gränser 
utan beskriver en folkgrupp. Kultur, som inte ges någon beskrivning i intervjun med Bella, 
betecknar vi gemensamt som ett levnadssätt som till exempel en etniskgrupp karaktäriseras av. 

Grupptillhörighet 
Då fokus under intervjuerna låg på etnicitet och kultur kom mina informanter att tala om vita och 
svarta, svenskar och utländska och Vi och Dom i och med temat grupptillhörighet. Detta anade jag när 
jag valde att ställa frågor kring grupptillhörighet efter frågor kring etnicitet och kultur. Min 
förhoppning var en fördjupning av begreppen och en vidare värdering. Vidare är min poäng med 
temat grupptillhörighet att, då etnicitet och kultur är av formen grupper, ta reda på hur mina 
informanter resonerar kring inkluderande och exkluderande och då i relation till etnicitet och 
kultur. 

Jag ställde frågan till Bella varför hon tror att människor delar in varandra i grupper och 
placerar varandra i fack. Hon svarade så här: 
 

B: det är väl kanske för att få… ähm, någon sorts koll på personerna i sin omgivning så att 
man kanske ja ett första liksom den här personen verkar tillhöra den här gruppen så 
kanske den fungerar ungefär såhär… för att kanske ja få någon sorts egen ordning 

 
Hon uttrycker orsaken till att människor placerar varandra i fack som ett ordningsskapande för 
individen. Hon antyder att genom att kategorisera människor antas det att denne person 
fungerar liknande andra personer som getts plats under samma kategori. Enligt min tolkning 
menar Bella att placerandet av människor i fack är något som görs för en själv och sin egen 
ordning i vardagen och i och med placerandet tillskrivs egenskaper som anses karaktäristiska för 
den aktuella gruppen eller det aktuella facket. 

Jag frågar vidare kring det Bella redan varit inne på, om att genom första intrycket tillskriva en 
person vissa egenskaper och vad detta kan bero på och vad det kan ha för konsekvenser, hon 
svarar: 
 

B: det är kanske för att man har en okunskap, hur, ja som invandrare fungerar och ähm, 
som vi tillhör ju för andra svenskarna, så, alltså vi är ju svenskar eller nordbor eller 
skandinaver eller så, på samma sätt så ger vi invandrare för vi vet ju kanske inte riktigt vart 
dom kommer ifrån heller, att, som att, ähm… ja vi kan ju säga invandrare om sådana som 
är födda i Sverige och dom är ju inte invandrare dom har ju invandrade föräldrar, men 
egentligen dom är ju inte invandrare på riktigt… men det är väl för att få en ordning… 
som kanske inte alltid är sann 

 
Min informant uttrycker kategoriserandet av människor som oftast grundat på okunskap om den 
andre. Konsekvensen kan bli att den ordning människan skapar genom att placera andra i fack 
och att genom detta tillskriva dem vissa egenskaper genererar en ordning som kanske inte är 
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sann. Jag tolkar det som att även om det blir till sanning för individen i sitt ordningsskapande så 
behöver inte dennes sanning vara den samme som den inordnades eller andra runt omkring.  

Under gruppintervjun kommer vi in på vilka positiva och negativa följder av att placera in 
människor i fack kan vara:  
 

M: jag vet inte vad som är bra med att göra det, alltså och dela in till exemepel i svart och 
vita 
I: m, och det dåliga kan vara? 
M: förr var det äh ju alltså att dom, dom kränkte dom 

 

Här tolkar jag det som att min informant talar om en förfluten slavrasism i Amerika. 
Informanten talar kring hur de vita som grupp kränker den svarta befolkningsgruppen.  

 
I: om det inte finns några fördelar ingen tanke om varför man gör det då? 
M: alltså för dom vita är det väl en fördel för dom fick det äh bra, alltså dom svarta fick 
det ju jämt dåligt 

 

Även om det fortfarande inte låter som nutida Sverige så finner jag det relativt lätt att applicera 
det som sägs på här och nu. Den ena gruppen blir vinnare genom att förtrycka sina olikar och 
detta resonemang följer även Hylland Eriksens.100

Jag undrar om informanterna kan se att det fungerar på liknande sätt i dagens Sverige. 
 
M: alltså man kanske har fördomar mot utländska men annars ingen särskild 
I: hur då? 
M: nä men alltså att dom kanske, äh, a vad finns det… att man ska se upp för dom eller att 
dom kan vara farliga eller något sådant 

 
I ovanstående citat framträder företeelsen fördomar. Tyvärr finns ingen vidare diskussion kring 
detta i och med intervjun, Men enligt känsla av vad som menas i kombination med anteckningar 
från intervjun tolkar jag informanternas mening som ungefärligt jämförbar med hur Bella 
uttrycker sig kring vad som kan vara positivt och negativt i och med att assimilera olika 
människor till en helhet. 
 

B: ähmm… ja det finns väl kanske inte så mycket positivt i den saken… det känns som… 
För att på nått sätt så har ju invandrare, ordet invandrare en negativ klang… på grund av 
att en del av invandrarna inte lyckas riktigt anpassa sig till det svenska samhället och den 
ordning som finns här så har det ju fått en negativ klang, men det finns ju väldigt många 
trevliga och ordningsamma invandrare som bara vill starta ett nytt liv 
 

Bella pratar kring hur hon tror att gruppindelning och hur en grupptillhörighets inneboende 
egenskaper i vissa fall kan dra med sig oskyldiga i fallet. Hon säger också att alla inte är som de 
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föreställs när de tros höra till en grupp, det finns oskyldiga och ordningsamma invandrare. 
Samtidigt går det att läsa i detta citat om en åsikt om att den negativa klangen och synen är 
invandrarnas eget fel, att de i regel inte klarar av att anpassa sig som de borde. Det finns de som 
är ordningsamma, men det är inte regeln. Jag frågar varför hon tror att de negativa sidorna syns i 
förmån för de positiva sidorna.  
 

B: antagligen för att det är det vi får höra från media, för det är ju främst det som man får 
höra… men sen är det ju inte heller alla i vi gruppen som tillskriver dom gruppen de här 
negativa egenskaperna 

 
Media och informationen vi får genom t.ex. TV och tidningar, är den stora orsaken till att de 
negativa gruppegenskaperna vinner över de positiva, Bella menar att det är främst de negativa 
sidorna vi får ta del av. Men hon vidhåller också att det faktiskt inte är alla som tror att invandrare 
bara har dåliga sidor och drar alla över en och samma kam och bland dessa ställer hon sig själv.  

I och med det här med fördomar uttrycker sig Bella flera gånger att så här kan det vara, verka 
eller tyckas – men så tycker inte jag. Informanten ställer sig utanför vissa fördomar och framförallt 
homogeniserandet och assimilerandet av människor. Hon delger mig en intressant skillnad mellan 
att vara muslim och att vara muslimsk. 

 
B: det var en jobbarkompis till mig, med, som jag vet inte vilket land hennes föräldrar 
kom ifrån men muslimer var dom i varje fall ähm och hon började bli sig till åren för att 
gifta sig så hon blev ju i princip tvingad och gifta sig av hennes pappa, ähm, och, ville ju 
absolut inte det här egentligen men så fick det ju bli, hon fick flytta till en annan stad 
och börja ett liv med honom, han, äh, det tog inte lång tid så slog han henne och allt 
möjligt så och då tänkte ju jag att det var för att han var, ja kanske inte muslim men 
muslimsk kanske man kan säga, förstår du vad jag menar för skillnad? 
I: bilden? 
B: ja inte att han var troende utan inte vad koranen säger eller utan den kulturen som 
dom lever med att mannen är den som bestämmer att han är överhuvudet och att är, så 
tänkte ju jag själv så att det var för att, inte för att var invandrare för att han hade 
kommit hit eller så utan just för att han var muslimsk och det kan ju tyckas vara fel, men 
så tänkte jag, och inte med det sagt att tror det om alla muslimer… 
 

Jag tycker att det är väldigt intressant hur informanten resonerar och reflekterar kring detta. Jag 
tycker att hon i detta resonemang låter liknande det jag tidigare citerat under rubriken 
grupptillhörighet om en bild som talar, men inte alltid är sann och inkluderar alla ur gruppen. I 
gruppen av muslimer finns det dem som beter sig muslimskt vilket Bella menar är lika med den 
negativa bild som finns av muslimer i Sverige med faktorer som arrangerade tvångsäktenskap, 
manlig dominans och en syn på kvinnor som underlägsna och så finns det muslimer som inte 
inordnar sig under denna bild och de blir muslimer som inte lever under den muslimska bilden. 
Jag får uppfattningen att mina informanter har som två hållningar och synsätt på det aktuella 
ämnet. De pratar kring fördomar som inte alltid är sanna för alla men de är sanningen för vissa. 
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Vissa gånger förläggs problem i invandrarkulturen trots att de menar att det inte gäller alla med 
invandrar bakgrund. Från informanternas sida kan det skönjas ett skuldbeläggande trots önskan 
om ett inte. 

Livsvillkor 
Vi pratar kring livsvillkor under gruppintervjun och tjejerna svarade när jag frågar om alla lever 
under samma villkor i Sverige idag, att, det är väl säkert inte så. Jag frågar om de tror att saker som 
utseende och namn kan påverka vilka villkor en person lever under. 
 

M: mm det tror jag faktiskt, gör jag… för det är väl folk som har blivit nekade när de 
har sökt jobb och sen bara heter något annat 
I: vad tycker ni om det da? 
M: det är sjukt, att det är så 
K: mm, det tycker jag med 
I: har ni någon idé om vad man kan göra åt det då? 
M: alltså dom kommer väl hålla på så här hela tiden, ja vet inte 

 
Här berättar informanterna att de tror att utseende och namn kan påverka livsvillkoren. De 
tycker att detta är fel men tror att det alltid kommer att se ut på det här sättet. Vidare pratar de 
om att ett utomeuropeiskt utseende eller icke svenskklingande namn kan betyda ofördelar och 
detta, att det var etniskt laddade namn och utseenden det gällde, som för oss var uppenbart i 
intervjusituationen, blir utsagt. Något som jag tycker är spännande i detta utdrag i kombination 
med tidigare utdrag är att informanten talar i termer av Dom och Dom. Hon förlikar sig varken 
med den, krasst sett, förtryckande delen av befolkningen eller den förtryckta. Detta kan 
förmodligen ses som ett tecken på det Åhlund beskriver om skapandet av en modern kultur101, 
men också till det jag tycktes mig se från tidigt skede i mitt arbete kring observationerna att 
ungdomar inte lägger ner så mycket energi kring detta utan ställer sig utanför det generella och 
kanske omoderna snacket. Jag menar att då detta, mångkulturella, är deras vardag så blir det 
inget främmande. 

Bella låter bestämd i sitt svar när jag ställer henne samma fråga som till Mia och Klara.  
 

B: Nej! Det beror ju på vart, i vilken familj man är född, vilken ähm ja stad eller kanske 
del av stad ähm och ähm ja pengar… eller också om dom, om man är invandrare eller 
har invandrade föräldrar har man nog inte samma möjlighet i grunden för att samhället 
ähm… jag vet inte, tror saker… 
I: tror saker? 
B: mm, invandra… eller dom äh behöver nog mer bevisa sig, än vad svensk ja 
människor med svenskt utseende behöver göra, tror jag och man kanske saknar 
stabilitet och man kanske inte får rätt hjälp att komma in i samhället heller… 
 

                                                 
101 Åhlund, s. 13 
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Informanten tar upp flera variabler vilka kan ha effekt på de livsvillkor en person har till buds, 
familj, stad, stadsdel, pengar, etnicitet, föreställningar och fördomar. Till livsvillkoren pratar hon 
kring brist på stabilitet som med vilket jag tror att hon menar en ostabilitet som kan komma ur 
flytten från sitt välbekanta. Senare uttrycker sig Bella på ett sätt som jag fastnade extra för, hon 
säger att […] många gånger är livsvillkor det samma som samhällets förväntningar och fördomar.  Jag vill 
tolka det som att hon menar att vi hämmas, men även motsatsen till detta, i och med hur andra 
ser oss och dömer oss.   

Identitet 
Allt verkar kräva något och då mycket i denna uppsats handlar om grupper kräver det en 
individfokuserad diskussion. Hur verkar ungdomar se på påverkandet av etnicitet och kultur i och 
med identitetsskapandet? 

I intervjun med Mia och Klara återkom vi till de fördomar som kan finnas kring personer med 
utländsk bakgrund i Sverige, att de skulle vara farliga. Det framkom att de inte tror att fördomar 
kring en grupp och dess tillskrivna egenskaper kan generera en förändrad identitet för en person 
som skrivs dit. 

 
M: för att äh om man inte är det så är han inte det och då blir han liksom inte det, det är 
vad jag tror, hans personlighet 

 

Personlighet som informanten här översätter identitet till tycks betraktas som något naturgivet 
och som inte går att ändra på. Sekundära påverkningar tros inte influera individen och ta sig 
form i en identitet. 

I intervjun med Bella frågar jag om hon anser att variabeln etnisk tillhörighet är viktigt för 
identitetsskapandet.  

 
B: jag tror att det är väldigt viktigt, jag tror att det är en väldigt stark grund till vem man 
blir… just på grund av, äh, det sättet folk ser en och det gäller ur alla grupper, jag 
känner mig ju, jag själv, äh, när invandrare tittar på mig eller när en svensk tittar på 
mig…förstår du vad jag menar? 
I: mm, nja kanske inte… 
B: jo men alltså oavsett vem det är som tittar eller alltså på en som dömer en eller vad 
man ska säga bedömer en, äh så äh, delar man ju gärna in efter etniskt eller  ja 
tillhörighet… som första… 
 

Förutom det som uppenbart uttrycks i detta citat att tron om att etnicitet spelar stor roll för 
identitetsskapande hos unga kommer jag fram till efter begrundande att min informant uttrycker 
vikten av hur andra ser på en.  De som dömer och bedömer en ser en, allt som oftast, först till 
utseende. Kan det då läsas i en persons utseende, kläder eller med hjälp av talande symboler eller 
åtminstone ges en antydan till vilken etnicitet, kultur eller liknande grupperingar denne kan 
tillhöra tillskrivs denne detta vilket så småningom kan spegla av sig på identiteten. 
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Avslutande reflektioner 
Inget av det jag diskuterar i denna studie tycks verka ensamt. Det ena förutsätter det andra eller så 
bestäms det första genom att inte vara det andra. Är olikheten det som bestämmer hur vi 
betraktar oss själva, andra människor och vår värld och skulle detta gälla även dagens svenska 
ungdomar som annars först kan tänkas identifiera sig med andra ungdomar. 

Jag antar att varje individ inte kan få en egen speciell plats i alla människors medvetande. Att vi 
placerar in människor i grupper, fack eller kategorier kan vara likt en försvarsmekanism som 
upprätthåller en viss ordning. Denna ordning skulle jag vilja säga är föränderlig, diskuterbar och 
bunden till tid och rum.  

Även om det uttalade innehållet i olika grupper och kategorier inte alltid är det lika med 
verkligheten tycker jag mig förstå människans behov av att inordna människor. I vår samtid möts 
vi av information från när och fjärran, vi möter människor från höger och till vänster, för att den 
mänskliga hjärnan inte ska kollapsa kan ett inordningssystem verka underlättande. Problemet med 
detta inordningssystem kan tyckas vara att vi, i den individualiserade tid vi lever, inte alltid kan 
betraktas som just individer och riskerar att jämställas med grupper av andra människor vilka vi 
inte själva skulle välja att identifiera oss med.  

Att livsvillkor ter sig olika för olika människor och grupper kan tyckas orättvist och att detta 
bör utplånas. Jag tror inte att detta är möjligt men att eftersträva att vi alla lever under drägliga 
villkor känns primärt. Ett steg är att livsvillkoren inte bestäms efter utseende, namn, kultur eller 
andra yttre och socialt konstruerade faktorer eller faktorer med socialt konstruerade innebörder 
och värderingar. Liksom en av mina informanter säger skulle jag vilja påstå att livsvillkor ofta 
speglas av samhällets förväntningar på individen samt fördomar kring denne, hur sanna eller 
osanna de nu än kan tyckas.  

Identitetsskapande och ”att hitta sig själv” kan idag tyckas komma från vareviga munnar och 
kring detta finns det att läsas i varenda tidning. Men jag anser själv att det kan finnas en fara i att 
envist försöka finna sitt ”sanna” jag. Jag menar att identiteten bör hållas öppen och beredas för 
förändring. Olika faser och sammanhang i livet medför olika villkor och kan kräva en människas 
anpassning. Jag tror även att fokus på att finna eller skapa en identitet kan generera en negativ 
känsla av identitetslöshet.  

I och med frågor kring ämnen som detta finns en individualitet i svaren och åsikterna precis 
som i de flesta frågor. Trots detta tycker jag mig kunna dra slutsatsen att mina informanters 
medvetenhet runt problematiken kring etnicitet och grupptillhörighet i vårt samtida fleretniska 
och mångkulturella samhälle finns, men att de inte anser sig tillhöra det problematiska i och med 
problematiken. 
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Den sociala åldern – om att förhålla sig till sin egen och 
andras åldrar 
Sofia Österborg Wiklund 

Inledning, syfte och frågeställningar 
Ålder och upplevelsen av ålder är en aspekt av identiteten som är i ständig förändring och 
utveckling i identitetsskapandet. Beroende på var en individ befinner sig i livsförloppet har hon 
eller han olika livsvillkor, förutsättningar, formella och informella rättigheter. Utifrån ålder 
konstrueras och rekonstrueras föreställningar av specifika egenskaper, förmågor och 
förhållanden. Individer i olika livsfaser anses ha och anser sig själva ha rätt till att göra anspråk på 
olika saker. Inte minst befinner sig individen i olika asymmetriska maktförhållanden till andra 
individer beroende på åldern. Med utgångspunkt i förståelsen av den sociala åldern som en 
konstruktion fokuserar den här uppsatsen till att undersöka hur 10-12-åringar upplever sin egen 
och andras åldrar, vad dessa föreställningar har för betydelse för identitet och livsvillkor. Tanken 
är att efter att ha genererat egna resultat försöka jämföra dessa resultat med genusteori och 
genusforskning för att se om det går att hitta liknande mönster i den sociala konstruktionen av 
ålder som de mönster genusteorierna visar inom den sociala konstruktionen av kön. Mitt val av 
frågeställningar har således inspirerats av denna utgångspunkt. Således utgår jag från 
föreställningen av att åldern kan ses som socialt konstruerat och att det råder en maktassymmetri 
mellan olika åldersgrupper och livsfaser där det som avviker värderas lägre än det som anses vara 
normalt. Frågeställningar jag försöker få besvarade är: Hur upplever mina informanter sin egen 
ålder? Hur upplevs åldern i relation till andra? Hur upplevs andras åldrar? Hur framställs det som 
avviker? Hur beskrivs maktasymmetri mellan olika åldersgrupper? Hur kan den socialt 
konstruerade åldern kopplas till genusteori?  

Metod  
Jag har använt mig av kvalitativa metoder för insamling av data. Det empiriska materialet 
kommer från intervjuer och observationer på en fritidsgård. I analysen har jag använt mig av 
Grundad Teori, en induktiv metod som syftar till att forskaren går in i arbetet så 
förutsättningslöst som möjligt för att sedan generera egen teori.102 Grundad teori är närmare 
beskrivet i den gemensamma delen. 

Observationer  
Min inledande insamling av empiri var observationer som genomfördes på en fritidsgård i de 
centrala delarna av en medelstor svensk stad. Observationen hade karaktären av deltagande 

                                                 
102 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm 2003) s. 5 
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observation,103 då jag tidvis pratade och interagerade med barnen. Min forskarroll var öppen,104 
jag hymlade således inte med mitt syfte. Inför den första kontakten med fältet kontaktade jag en 
kvinna i personalen och förklarade hela tillvägagångssättet med observation och intervju. Jag fick 
tillåtelse att komma när jag ville till fritidsgården. Vid min inledande observation presenterade jag 
mig för en samlad grupp ur personalen och lämnade skriftlig information om arbetet samt 
kontaktuppgifter och intyg. Efteråt tog jag kontakt med barnen och lämnade även där en skriftlig 
version, om än mer avskalad, med kontaktuppgifter. Jag småpratade lite med några av barnen och 
gjorde dem införstådda i mitt ärende innan jag satte mig i bakgrunden för att göra observationen. 

Intervjuer 
Jag har använt mig av fyra intervjuer, varav tre av dessa var enskilda, och en med två informanter 
samtidigt. Intervjuerna genomfördes på plats på fritidsgården, i en miljö som var välkänd för 
informanterna. Anledningen till att jag valde att göra en av intervjuerna i grupp var en specifik 
önskan från informanterna som kände sig tryggare i varandras sällskap. Jag fann det både positivt 
och negativt att använda mig av olika intervjuformer. Diskussionen och interaktionen mellan 
informanterna i fokusgruppssituationen gav ett helt annat analysmaterial än interaktionen mellan 
endast mig och informanten i de enskilda intervjuerna. Informanterna i fokusgruppen hade en till 
person att förhålla sig till, och med tanke på att informanterna träffades genom, och även 
planerade en fortsatt vänskap utöver, intervjun utgjorde intervjutillfället förmodligen en mer 
betydelsefull arena för identitetsskapande gentemot varandra än i de enskilda intervjuerna med 
enbart mig och informanten. Detta kan ha haft inflytande på informanternas skilda svar beroende 
på om de intervjuades i grupp eller enskilt.  

Jag använde mig av en relativt öppen intervjuform och höll mig för det mesta utanför min 
stödjande intervjuguide. Min ambition var att skapa ett fritt samtal mellan mig och informanten, 
vilket vi till största del lyckades med. Den inledande intervjun utfördes med allmän prägel, där 
tema för intervjun inte sa så mycket om mitt område. Efter den första analysen var jag dock 
tvungen att smalna av frågorna en aning för att få ut mer om mitt område. Jag aktade mig noga 
för att försöka styra informanterna, då mitt syfte inte är att få svar på specifika frågor, utan att få 
informanterna att berätta så mycket som möjligt, som jag därav kan analysera en helhet av. 

Jag använde mig delvis av kreativa intervjuformer för att få ut mer av intervjuerna. För att få en 
klarare bild av hur informanterna upplevde olika åldrar och livsfaser och sin egen position i dem 
började jag med att undersöka hur informanterna föreställde sig livsförloppet över huvud taget. 
Därför bad jag dem rita upp en livslinje och dess avgränsningar på ett papper, vilket de fick 
diskutera utifrån. Jag visade även stillbilder från olika TV-program från Sveriges television och 
bad informanterna prata om programmet. Jag använde mig också av fotografier på personer i 
olika åldrar för att se informanternas spontana reaktion och skildrande av personen. Denna form 

                                                 
103 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2004) s. 277 
104 Ibid s. 279 
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har varit mycket fördelaktig, då informanterna beskrev och funderade kring fotografierna och 
därmed gav ett mycket rikt analysmaterial. 

Informanter 

Informanterna består av 5 barn som går i årskurs 4-6 i olika skolor och spenderar delar av sin 
lediga tid på en fritidsgård i centrala staden. Det är Emanuel, 10, Erik, 10, Johanna, 10, Maria 12 
och Alex, 10 år. Jag kommer att beteckna dem vid namn eller som informanter eller barn. 
Anledningen till att jag betecknar mina informanter som barn är för att informanterna själva 
definierar sig som barn och för att de själva använder den beteckningen. 

Etiska reflektioner 
Studien har krävt en del etiska överväganden, i synnerhet när studien gäller barn. En fritidsgård 
passade bra för min undersökning i det hänseende att det inte är en sluten institution och jag då 
inte behöver föräldrarnas godkännande före den inledande observationen. Det var därför lätt och 
smidigt att ta sig in på fältet. Intervjuerna kräver att föräldrar är informerade och att de visat sitt 
samtycke. Detta gjordes via telefon. 

En annan aspekt av det etiska förhållningssättet är i vilken grad jag skulle låta mina informanter 
ta del av mitt forskningssyfte och hur jag i så fall konkret skulle ta kontakt med dem utan att störa 
deras interaktion eller vårt samtal under intervjuerna. Jag valde att så öppet som möjligt 
informera om mitt syfte. Risken att ”gå över huvudet” på informanterna är ändock 
överhängande. Varken mitt syfte eller mina resultat är formulerat på ett sätt som riktar sig till 
barn. Jag kommer därför vara noga med att på ett bra sätt återkoppla informanternas insats för 
dem, antingen skriftligt eller muntligt.  

Teoretiska grunder 
Den gemensamma socialkonstruktionistiska utgångspunkten projektgruppen valt att använda sig 
av betyder i det här fallet att jag ser ålder som kulturellt och socialt konstruerat, utan en egen 
inneboende mening i sig. Den symboliska interaktionismens ståndpunkt, att verkligheten består 
av aktörer som formas och agerar i relation till andra aktörer, innebär här hur människor med 
olika sociala positioner interagerar med varandra samtidigt som de tolkar och svarar på sociala 
symboler av ålderns betydelse.105 Ett ”själv” är därför viktigt i processen. Gubrium, Holstein och 
Buckholdtmenar att om en person behandlas som en vuxen kommer personen även att 
identifiera sig som vuxen. Om någon anses vara omogen, kommer den synvinkeln dominera 
individens självdefinition.106  

Identitets- och livsvillkorbegreppen innebär i det här fallet att identiteten och livsvillkoren 
ändras över tid beroende på var i livsförloppet man befinner sig. Jag utgår från att se barndom, 

                                                 
105 Jaber Gubrium, James Holstein, David Buckholdt, constructing the life course (New York, 1994) s16 
106 Gubrium mfl s.17 
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vuxentiden, ålderdom etc. som livsfaser som en individ passerar genom livsförloppet, dvs. jag ser 
inte barn, vuxna och gamla som specifika, statiska personer. Noteras bör dock att, eftersom 
identiteten definieras som en ständigt pågående process, kan heller inte livsfaserna ses som 
oföränderliga passager.107  

Övriga teoretiska ramar i min uppsats har jag använt med utgångspunkt i tidiga skeden i mitt 
analysarbete. Dessa är genussystemet som teori, samt diskussioner om ett åldersbaserat analogt 
begrepp till genus. Feministisk forskning är mångfasetterad och jag kommer i den här uppsatsen 
koncentrera mig på enbart en del av den, nämligen genusbegreppet och den poststrukturalistiska 
kritiken mot den. Nedan följer en översiktlig presentation och en förklaring till genusbegreppet 
som kommit att få en grundläggande status i samhällsvetenskapen under de senaste decennierna, 
samt en genomgång av den forskning som förespråkar ett analogt begrepp för ålder. Jag kommer 
att förhålla mig kritisk både till genusbegreppet och motsvarande begrepp till genus utifrån ålder, 
men anser ändå att de är viktiga referensramar för att lyfta den sociala ålders 
socialkonstruktionistiska aspekter. 

Begreppsdefinition och teoretiska ramar 
Jag vill börja med att definiera maktbegreppet i dess allmänna bemärkelse för att sedan går in på 
en mer historisk och överskådlig genomgång av begreppen genus och generation och avsluta med 
en förklaring av begreppet ålderism. 

I de flesta socialvetenskapliga analyser betraktas makt som ett relationsbegrepp där makt inte är 
en egenskap som karaktäriserar en aktör, utan istället ses som en relation mellan två eller flera 
aktörer.108 Auktoritet har man över någon om den senare ”accepterar ett påbud på grund av att 
detta anses vara skäligt, billigt, förnuftigt eller rättvist”.109 Ett auktoritativt förhållande kan ses 
bygga på att den underordnade godtar den ordning den överordnade sätter upp, och att båda 
parter förväntar sig ”att inflytandet skall kunna utövas utan tvångsmakt”.110

Begreppet genus betecknar den socialt konstruerade uppfattningen av kön.111 och Sedan 1960-
talet har man inom feministisk forskning delat upp könet i biologiskt kön och socialt kön eller genus. 
Fördelarna med att separera de biologiska skillnaderna från de kulturellt och socialt skapade 
skillnaderna är att man kan argumentera emot en biologisk determinism. Uppdelningen har blivit 
en självklar och grundläggande indelning i vetenskapligt teoretiska teoribildningar.112 I Sverige 
introducerades begreppet genussystem i slutet av 1980-talet av historiken Yvonne Hirdman. 
Hirdman menar att genussystemet ska förstås som en dynamisk struktur, ”en beteckning på ett 
‘nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, genom sin interrelation ger 
upphov till ett slags mönster- effekter och regelbundenheter”. Detta system, menar hon, är 
                                                 
107 Jenny Hockey, Allison James, Social identities across the life course, (2003) s. 17 
108 Olof Petersson, Maktbegreppet (Helsingborg, 1989) s. 10 
109 Ibid s. 17 
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111 Lena Gemzöe, Feminism, (Stockholm, 2003) s. 80f 
112 Margareta Ljung, ”Feministisk teori” i Moderna samhällsteorier, Per Månsson (red), s.243 
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grundvalen för andra sociala ordningar, och kan därför tolkas på ett större, generellt plan i såväl 
sociala som politiska och ekonomiska ordningar. Hirdman delar upp denna ordning i två bärande 
principer113: I-särhållandets tabu där manligt och kvinnligt inte bör blandas och Hierarkin; det är 
mannen som är norm. Den sociala ordning som genussystemet utgör upprätthålls av olika slags 
kontrakt, så kallade genuskontrakten. Genuskontrakten ska inte förstås som ett köpslående mellan 
två jämlika parter, utan som ett kontrakt som ofta är upprättat av den part som definierar den 
andre. Dessa kontrakt reglerar hur män och kvinnor ska agera och förhålla sig till varandra.114

Genussystemet som idé får allt mer kritik, främst av ett poststrukturalistiskt synsätt på kön och 
genus och för att den anses vara för statisk och bestämd. Hirdman anses har byggt in hierarkin i 
begreppet genussystem vilket gör det omöjligt att beskriva ett genussystem där könen är jämlika. 
Genussystemet kritiseras för att inte lämna utrymme för historiska och kulturella variationer i 
ordningen.115 Genussystemet medför att vår tankevärld ordnas dikotomiskt i förhållande till kön. 
Det utgår från ett dualistiskt tänkande där det som är kvinnligt måste förstås i relation till det som 
är manligt, vilket medför att genus blir deterministiskt utifrån en uppdelning av det biologiska 
könet. 116 ”Kön” ”natur”, ”biologi” och ”kropp” är lika mycket sociala konstruktioner som genus 
enligt Margaretha Ljungs tolkning av Judith Butler.117  Margareta Ljung uttrycker många 
feministers oro över feminismens överlevnad under den postmoderna kritiken. ”Om 
postmodernismen vill överge användandet av tvärkulturella kategorier, vad ska då inte hända med 
kategorin genus?”118  

För den nya barndomsforskningen har begreppet generation haft en liknande funktion som 
begreppet genus haft för kvinnoforskningen.119 Generation ska kunna ses som samma slags 
kategorisering som kön, etnicitet och klass. Jens Qvortrup, en av generationsbegreppets 
förespråkare, anser att barn kan ses som en minoritetsgrupp i samhället och att fenomenet måste 
analyseras ur strukturella sammanhang för att förstå barns plats.120 Leena Alanen skriver: 
Generationsbegreppet har kritiserats utifrån samma premisser som genusbegreppet. 
Generationsbegreppet och åldrarna uppdelade i några få, enkla kategorier, kan kritiseras för att 
vara för statiskt bestämt, bristande historiska och kulturella variationer och kan anses vara för 
dualistiskt där det som är barnsligt måste förstås i relation till det som är vuxet, vilket medför att 
generation blir deterministiskt utifrån en uppdelning av den biologiska åldern. Detta i linje med 
den poststrukturalistiska kritiken mot genussystemet. Anna-Liisa Närvänen och Elisabeth 

                                                 
113 Yvonne Hirdman, Genussystemet – teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning s. 7 
114 Ibid s.15f 
115 Gemzöe, s. 94 
116 Ibid s. 83 
117 Margareta Ljung, ”Feministisk teori” i Moderna samhällsteorier, Per Månsson (red) (Finland, 2003), s. 248 
118 Ibid s. 255 
119 Gunilla Halldén, ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt angrepp” i Pedagogisk forskning i Sverige 
2003:1-2 s. 15f 
120 Jens Qvortrup, “Childhood matters, and introduction” i Childhood matters social theory, practice and politics (European 
centrre Vienna, 1994) s. 6 
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Näsman menar att generationsbegreppet kan vara förvirrande då det redan har andra betydelser. 
De förespråkar istället användandet av livsförlopp indelat i flera livsfaser. 121 Detta skulle ha en 
klarare betydelse och besitter större möjligheter för analys, då man medräknar flera livfaser istället 
för enbart dikotomin barn – vuxen. Detta skulle även underlätta för poststrukturalistiska analyser. 
Livsförlopp beskrivs som ett koncept som skapar meningar av strukturering och förväntade liv. 
Det syftar på hur människor upplever verkligheten i relation till tid.122  

Jag anser att den postmodernistiska kritiken av genusbegreppet verkar befogad, men anser ändå 
att genusbegreppet och genussystemet fortfarande är ett gångbart analytiskt verktyg och kan 
fungera både som politisk och vetenskaplig grund. Genussystemet har varit och är fortfarande 
användbart för påvisandet och kartläggandet av de uppenbara maktstrukturer och ojämlikheter 
som existerar utifrån föreställningen av kön. Jag tror även att Hirdmans genussystem kan 
tillämpas på andra maktförhållanden, men det förutsätter att maktförhållandet kan delas in i 
motsatspar, vilket generationsbegreppet syftar till att göra. Eftersom genussystemet börjar få en 
så pass väletablerad status i det svenska samhället skulle därför en liknande uppställning av yngre 
kontra äldre på ett enkelt sätt peka på grundläggande strukturer som möjliggör diskriminering 
utifrån fler aspekter än genus, i det här fallet ålder.  

Liksom genusförespråkare kan peka på sexism (eller anti-rasister rasism) som ett förtryckande 
medel, kan grundstrukturerna i föreställningarna av åldrarna sägas ligga i något som Robert Butler 
benämner ageism, eller ålderism. Enligt Närvänen, Näsman och Christopher Bodily kan ålderism 
ses som analogt till sexism eller rasism.123 Ålderism innebär att grundläggande föreställningar, 
förväntningar, normer och antaganden om att ålder och tid i sig är anledning till egenskaper och 
beteenden etc.124 Ålder används både som beskrivning och förklaring av sociala fenomen. Den 
kan ta sig uttryck i maktutövning på olika sätt, vilket inte alltid innebär negativ särbehandling. 125 
Exempel på hur det kan manifesteras är barns och ”gamlas” beroendeställning till den produktiva 
vuxna befolkningen; ”Genom att positionera barn som 'not yets' alltså som blivande vuxna, 
karakteriseras de genom bristande kompetens. "Därmed frånkänns de ansvar och ses som 
berättigade till resurser från andra”126 Vidare diskuterar Närvänen, Näsman och Krekula om 
anledningar till varför ålderismen inte nått barndomsforskningen på samma sätt som den nått 
gerontologin (åldersforskningen); Barns underordning kan helt enkelt ses som mer självklart 
utifrån en hegemonisk diskurs om barndom. I ett utvecklingsperspektiv konstrueras barn som 
beroende av skydd och hjälp. ”Den ideologiska dominansen från de yrkesverksamma åldrarna, 
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som ses som ’de normala’, medför att barn som social kategori framstår som självklart 
underordnade.” 127.  

Analys  
Ur analysen av mitt material och mina frågeställningar har jag kunnat urskilja två huvudteman. 
Dessa handlar om informanternas relationer till äldre, yngre och sin egen ålder, samt hur 
föreställningen av dessa åldrar ser ut. Kategorierna har sedan delats upp i några underkategorier 
som behandlar mer specifika företeelser. Kategorier grundar sig i den definition av livsfaserna 
och livsförloppets indelande som informanterna ombads göra.  

Barn kontra vuxen  
En av arbetets mest elementära tolkningar av informanternas upplevelse av livsförloppet och sin 
egen ställning i det utgår från deras beskrivning av livsförloppet. Informanterna uppfattar flera 
tydliga avgränsningar mellan de sociala åldrarna, men jag upplever att det enbart finns två stora 
grupper, vilka innefattar ett dikotomiskt förhållningssätt; barn och vuxen. Barn – vuxen behöver 
inte tolkas i ordens bemärkelse, utan kan ses som yngre kontra äldre, oavsett var i livsförloppet 
personen befinner sig. Detta förhållningssätt framkommer på flera ställen i intervjuerna, och är 
en abstrakt uppfattning som tar sig uttryck inte bara i informanternas svar, utan även i viss mån i 
mina frågeställningar. Ur informanternas synvinkel ligger relationen mellan dem själva och 
personer de uppfattar som auktoriteter, vilka kan inräknas i vuxenkategorin. Även gamla 
personer, som enligt forskare anses ha lägre social status än den produktiva vuxna 
befolkningen128 räknas till de auktoritära vuxna. Detta resonemang återkommer även hos Jenny 
Hockey och Allison James, som menar att identiteter som ”vuxen” och ”barn” kan vara en 
produkt av makt och auktoritet.129

Som jag tidigare nämnt är uppdelandet av ålderskategorierna i enbart två kategorier ett binärt 
och dikotomiskt förhållningssätt som riskerar en förenkling av flera komplexa komponenter i en 
helhet. I det här fallet tycker jag dock att det är en intressant infallsvinkel, då informanterna själva 
upplever det. Anledningen till att de ser på ålderskategorierna som dikotoma kan bero på att det 
ofta framställs så i den allmänna diskursen, men det kan likaväl förklaras med att barnen upplever 
ett förhållande som bygger på makt eller maktlöshet, auktoritet eller underordning. Ur ett 
vuxenperspektiv skulle en liknande uppställning förmodligen se annorlunda ut. En ”gammal” 
person skulle kanske uppleva förhållandet tvärt om, att de yngre vuxna har mer makt än de själva.  

Åldersdefinitioner  
Samtliga informanter är någorlunda överens om livsförloppets mer detaljerade fasindelanden. I 
grova drag anses barndomen sträcka sig upp till 18-20-årsålder, vilket i sin tur är indelad i ”bäbis”, 
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barn och tonåring. Vuxenperioden beskrivs som ”ett extremt långt pass”. Den inträder vid 20 
och är uppdelad i ”vuxen” och ”gammal”. Ålderdomen börjar vid 50-60-årsåldern och sträcker 
sig fram till döden. 

 

Emanuel: /…/Rätt så liten. Och sen så, där efter, sen så börjar man bli tonåring…, ungefär 
lika länge. Då är man lite busig, mellan det och gör kanske dumma saker ibland, som en del 
brukar. /…/ Tjugo då börjar man blir lite mer vuxen och det är ett extremt långt pass. (skratt) 
Ehm… enda hit, tills man är ungefär femtio…eller… vi säger… sjuttio… så vid femtio, här… 
då börjar man känna sig lite gammal… eller rätt så…gammal. Rätt så gammal börjar man bli. 
Och sen när man är sjuttiofem, då känns det som att man börjar få det riktigt jobbigt. Då är 
man verkligen gammal (skratt). Och sen.. efter det så… dör man typ. 

En liknande indelning Emanuels görs av Jenny Hockey och Allison James i Social identities across the 
life course. Enligt dem existerar barndom i relation till andra åldersrelaterade kategorier, 130  liksom 
ovanstående indelningar. Barn definieras således i relation till vad vuxna inte är, och tvärt om.  
Informanternas egen plats placerar de i början av livsförloppet. Samtliga av 10-åringarna 
definierar sig själva som barn eller som ett mellanting mellan barn och tonåring. Platsen de 
vistades på, fritidsgården, var utrustad med typiska ”ungdomliga” attribut, t ex en stor 
väggmålning med superhjältar. Barnen hade själva delat in sig grupper utifrån ålder med de yngre 
och äldre barnen för sig. De hade även olika typer av sysselsättningar, såsom olika former av 
data- och TV-spel. Jag kunde se en tydlig skillnad i sättet att klä sig mellan gruppen med de yngre 
barnen och de äldre, och ljudnivån frånskiljde sig märkbart, då de yngre var uppspelta och 
högljudda och de äldre lugnare och tystare.  

Tonårstiden är en tid som ligger nära informanternas egen livsfas enligt dem själva, men 
föreställningar om tonårstiden och deras förhållningssätt till den är skilda. Några av 
informanterna upplevde jag var ointresserade och förhållningssätt långt borta från den, medan 
några av dem redan nu ägnade sig åt aktiviteter som de själva definierade som tillhörande 
tonåren. ”Festa” och vara ute sent på kvällarna är ett exempel på aktivitet som en av 
informanterna ansåg höra tonårs- och ungdomstiden till, men som hon redan nu ägnade sig åt. I 
övrigt ansågs tonåringar syssla med förbjuda saker, såsom ”bus som är på gränsen till elaka”. 
Barndomen som tiden som ligger bakom mina informanter uppfattar jag som en aning diffus. 
Det verkar som mina informanter koncentrerar sig mer på kommande livsfaser än de som varit. 
Flera år yngre personer beskrivs som både som jobbiga och som söta. Yngre barn tillåts göra 
saker som informanterna själva inte längre kan göra utan att betraktas som avvikande. På frågan 
vad Johanna och Maria skulle passa på att göra om de blev fem år för en dag svarar de: 

 

Maria: Jag skulle gå och skämma ut mig inför alla.  Är man så liten kan man göra va som helst. 
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Johanna: Näe asså jag skulle göra precis tvärtom och vara värsta smartaste ungen ba ååååh! 
Fast, asså, man är väl sig själv då va?[i en femårings kropp] Ah, fast jaa... 

Maria: Va, jag skulle skämma ut mig 

Johanna: Näe, tvärtom. Man är såhär världens duktigaste. 

Sofia: Men om du skulle skämma ut dig, vad skulle du göra då förnånting? 

Maria: /…/ Jag skulle springa på stan och skrika åt alla (skrattar)  

 
Här visar Maria och Johanna på två föreställningar av femåringar. Dels att de kan göra i stort sett 
vad som helst, som uppfattas som avvikande för en äldre person, utan att det anses konstigt. Dels 
att barn har lägre intelligensnivå ju yngre de är. Intelligensen ställs som motsats till att ”skämma 
ut” sig. Den föreställningen förstärks även med Marias citat: ”När man är bäbis fattar man 
ingenting och kan inte prata.” Detta är talande beträffande den generella synen på barndom. 
Mognad och kompetens ses som individuella kvaliteter som införskaffas och utvecklas med 
åldern och erfarenheten, samt anses vara positivt både för individen och samhället. Man anses 
inte vara fullvärdig människa innan man blivit socialiserad in i samhället. 131

”Gamla” personer anses leva ett lugnt liv, är snälla, skämmer bort barn och ser mest på TV 
eller tittar på kort från förr. Här märks en tydlig bild av äldre som förbrukade och som redan levt 
sitt liv, som ”has beens”.132 Trots att informanterna ser ”gamla” personer som auktoritära, tyckte 
jag mig ändå uppfatta en föraktfull ton gentemot den livsfasen. Åldrande är inte önskvärt varken 
utseendemässigt eller livsstilsmässigt.  

Vuxenlivet, det ”extremt långa” passet, medför ansvar och stillsamhet. En grundläggande 
föreställning av vuxenlivet är att den präglas av arbete. Arbete i sig är inget roligt, men ändå ett 
tecken på självständighet. En vuxen är självständig och ansvarsfull, lugn, omhändertagande och i 
auktoritet. Jag kommer här nedanför att ägna ett helt kapitel åt föreställningen av vuxna som 
auktoriteter i förhållande till mina informanter som barn.  

Vuxna auktoriteter 
Informanterna nämner tre olika typer av vuxna; föräldrar, lärare och gamla. De talar även om 
vuxna generellt, vilka florerar mellan samtliga kategorier. Som tidigare nämnt uttrycker 
informanterna en föreställning av vuxna som en motsats till barn, där den vuxna har den 
auktoritära rollen. Samtidigt som informanterna uttrycker irritation och ibland vrede över den 
upplevda vuxna makten över dem, anser de ändå att de vuxnas förmynderi behövs för den 
allmänna ordningen och tryggheten. 
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Sofia: Men när man är vuxen då. Hur är man när man är vuxen?  

Emanuel: Mmmm… tillexempel min mamma är… är väldigt irriterande när det gäller saker 
man inte får göra. Ehm… väldigt… man är lite mer bestämd… och så. Man tar hand och saker 
mycket bättre och håller inte på och busar som en tonåring. För det mesta.  

Sofia: Varför tror du att det är så, att man är mycket mer ordningsam då när man blir vuxen?  

Emanuel: För att… dom flesta skaffar barn och då har man ett barn att ta hand om och då blir 
man lite mer försiktig och ordningsam så. Så det är mest av det tror jag. Ja, och sen så börjar 
man förstå saker mycket bättre med. Så det är nog därför tror jag.  

Sofia: Hur är man när man är gammal då?  

Emanuel: Ehm... trött för det mesta. Alla är inte det. Och sen… och eh… man orkar liksom 
inte så mycket. Fast man är fortfarande rätt så, sådär ”så får du inte göra” och sånt. 
Fortfarande, det försvinner nästan aldrig. Ehm… Så tror jag det är. 

                                                                                                                                                                              
Föräldrarollen är den som mest kommer till uttryck i intervjuerna. Föräldern ska ha en ledande, 
stödjande, men samtidigt en auktoritär och ordningsskapande roll i barnets liv. Föräldrarna ska 
inte vara för snälla, inte lägga sig i barnets privata sfär och de ska kunna säga ifrån, tillrättavisa 
och inte skämma bort barnen. Att ge barnet frihet och inte vara för överbeskyddande är även det 
en central egenskap. Den ömsesidiga respekten för varandra är viktig. På frågan hur Erik skulle 
vilja att hans framtida barn skulle uppträda mot honom svarar han såhär:  
 

Erik: Respektera mig och inte vara uppkäftig emot mig 

Sofia: Hur skulle du vara mot dina barn? 

Erik: Respektera dem och säga åt dem och så 

 
I de auktoritära förhållandena har läraren och fritidspedagogen en förväntad liknande roll 
förälderns. Skillnaden ligger i att de starka känslomässiga banden mellan barn och förälder gör att 
relationen ter sig mer sårbar än barn och lärarrelationen. Informanterna har inga problem med att 
kritisera och känna avsmak för de lärare de anser handlar fel.  
 

Maria: Nej men kolla, Annelie har nåt emot mig, för Sandra älskar hon och Filippa också. 
Filippa skriver lappar till typ halva klassen. Och sen så skriver jag en lapp till en person. Hon 
ba; Maria, man skickar inte lappar på lektionerna, ni får prata om det på rasten. Jag ba; Vi har 
ingen mer rast. Hon ba; Ut ur min lektion nu! Du får inte va här! 

Johanna: De flesta är tjuriga [lärarna] och typ , sen på rasterna så säger dom att dom ska ha en 
[lärare] ute hela tiden. De är aldrig ute. Dom sitter typ inne med sin tårta, ser man såhär genom 
fönstret. Så ser man dem på rasterna de bara står där och äter. Man ba… mmm 
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Flera av informanterna kräver respekt av lärarna, men tycker inte att de får det i den utsträckning 
de önskar, och speciellt inte i samma omfattning som av föräldrarna. Informanterna hade 
exempel på när de känt sig kränkta och förorättade av lärarna i skolan, vilket ofta var när lärarna 
ignorerade, skällde, skrämde eller på annat sätt brukade våld mot dem. De tyckte inte att lärarna i 
sin auktoritet hade rätt att använda sig av sådana metoder, utan ansåg istället att en lärare ska vara 
förstående, snäll och stötta eleverna. De anser heller inte att lärarna ska vara berättigade andra 
förmåner än barnen själva, utan lärare och elever ska ha ungefär samma materiella standard på 
skolan. Två av informanterna ifrågasatte varför man ska gå i skolan överhuvudtaget. De ansåg att 
lärare behövs förutsatt att man tycker att skolan behövs; ”utan lärare skulle ingen plugga”. De 
upplever således att de behöver auktoriteter för att inordna sig i organisationen, men de menar att 
skolan och studierna är tråkiga, en åsikt de delar med samtliga informanter.  

Rollen äldre människor har i informanternas liv är i form av mor- eller farföräldrar. Dessa 
personer har, som ovan nämnt, även de en auktoritär roll, men tillåts samtidigt ha en mer 
jämbördig relation. Till skillnad mot föräldrar har äldre människor rätten att skämma bort barn 
med godis och liknande. Detta tolkar jag som att den äldre personen i de här fallen inte har det 
primära ansvaret för barnet, och därmed inte heller anses ha den största gränssättande rollen. Att 
rucka på de generella uppfostringsreglerna anses därför inte lika hotfullt som för föräldrar eller 
lärare. En annan förklaring är det faktum att både barndom och ålderdom ses som marginaliserat 
i det västerländska, senmoderna samhället, vilket diskuteras av Hockey och James: ”Positioned at 
opposing ends of the life course, children and eldery people share, for example, a remarkable 
range of common experinces in their dual marginalisation from the mainstream of adult life.” 133 
Detta skulle alltså kunna leda till ett mer jämlikt, om än inte utjämnat, förhållande mellan barn 
och ”gamla,” än mellan barn och medelålders vuxna. 

Makt och status  
Ett genomgående tema som ideligen återkommer i analysen av intervjuerna är hur informanterna 
upplever makt och status mellan individer och vilka attribut och praktiker som utövas för att 
tillägna sig status. Informanterna uttrycker även hur makt utspelar sig mellan barnen själva. Ett 
begrepp för en person, i barnens egen ålder, med status är ”cool”, vilket innebär en kaxighet och 
uppkäftighet gentemot andra. Erik beskriver begreppet såhär: 

 

Sofia: Vad gör man då, för att vara cool?  

Erik: Tror att man är typ vuxen.  

Sofia: Hur gör man då då? För att verka vuxen liksom?  

Erik: Man gör vad man vill… uppkäftig och sånt  
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Sofia: Vilka är man uppkäftig emot då?  

Erik: Mot all barn… typ… Vad kaxig du är, ööh om du inte går och handlar åt mig. Dum och 
sånt. 

 
Erik beskriver hur de ”coola” tillägnar sig status genom att ta efter egenskaper som han tolkar att 
de tror anses vara generellt vuxna. Handlingar som att ”göra vad man vill”, säga ifrån och ha 
makt över andra människor kan uppfattas som typiskt vuxna beskaffenheter. Erik drar dessa 
egenskaper till sin spets, men anser samtidigt att en biologiskt vuxen inte beter sig på det sättet, 
utan ska vara ”snäll och respektera barn och andra vuxna”. Han tror heller inte att kaxigheten och 
den coola attityden är ett naturligt tillstånd, utan en roll eller mask personen tar på sig för att 
tillägna sig makt och status. Erik tar klart avstånd från personer som han upplever uppträder 
cool, och han säger sig heller inte identifiera sig med dem. Han uttrycker ett förakt för dem, vilket 
jag tror kan bero på att han känner sig kränkt i dylika situationer. 

Emanuel förhåller sig lite annorlunda till begreppet; en cool person är ”kaxig men ändå snäll” 
och är förmodligen en bra kompis ”om man lär känna honom” I likhet med Erik uppfattar han 
coolheten som något som fjärmar den coola från gruppen, och att det är en påtagen roll. Men 
han respekterar även den coola personen och ser inte coolheten som något enbart negativt. Till 
skillnad mot Erik säger han sig vara ett mellanting mellan cool och inte cool. Motsatsen till cool 
är mesig: 
 

Sofia: Om du tänker dig tvärt emot en cool person. Hur är man då?  

Emanuel: Ser på… tillexempel barnprogram som är för lite mindre… Då menar du tvärtom, 
eller hur, sådär att man är… rätt så mesig?  

Sofia: Ja…  

Emanuel: Man är oftast rätt så svag. För det mesta, men man behöver inte vara det. Och… 
man håller sig gärna borta… så tror jag.  

Sofia: Håller sig borta, hur menar du då som?  

Emanuel: Eh, det är nån, om det är någon lite kaxigare person så går man oftast undan och 
håller inte på och säger emot. Går man ofta iväg. Och gör något annat. Tror jag 

 
Emanuel beskriver den mesiga personens relation till den coola personen. Den mesiga är svagare 
än den coola och har således ringa status i jämfört med den coola. Både den mesiga och den 
coola upplever maktasymmetrin, vilket gör att den mesiga drar sig undan och undviker konflikter 
med den coola. Emanuel tillskriver den mesiga personen en ”barnslig” roll, och beskriver hur 
typiskt barnsliga egenskaper som att se på TV-program för barn, betraktas som en svag och 
underlägsen egenskap.  
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Samma mönster kan urskiljas av informanternas egna val av TV-program. De flesta föredrog att 
se på kommersiella TV-kanaler framför public service. Jag visade dock endast bilder från Sveriges 
television. Både program för yngre och äldre målgrupper än informanternas egen ansågs vara 
trista, men samtliga informanter reagerade särskilt när jag visade bilder av barnprogram samtidigt 
som de hade en mer neutral inställning till program för äldre målgrupper än de själva. 
Informanterna reagerade med fnysningar och skratt och hävdade direkt att de inte kunde uttala 
sig om barnprogrammet Björnes magasin eftersom de inte tittade på det. Informanternas avoga 
inställning och tydliga avståndstagande tolkar jag vara en rädsla för att bli ihopkopplad med 
yngre, barnsliga attribut som anses ha lägre status. 

På samma sätt som ovan ter sig informanternas föreställning om gränsöverskridande 
åldersattribut. Under den del av intervjun som innehöll stillbilder på personer som informanterna 
avsågs diskutera kring, framkom liknande reaktioner som ovan kring bilderna med personer med 
avvikande klädsel. En av bilderna föreställer en pojke i kostym. Samtliga informanter reagerade 
med förvåning över pojkens klädsel. Några skrattade åt honom, en annan tyckte han hade stiliga 
kläder. Såhär uttrycker Johanna och Maria sig: 
 

Maria: Haha!  

Johanna: Han är såhär åtta år, barn.  

Sofia: Vad tyckte du var roligt med honom?  

Maria: Han har kostym på sig. Han är såhär asliten, och så kommer han såhär med kostym, 
värsta höga statusen. Skoja.  

Sofia: Har man hög status när man har kostym? Varför då?  

Maria: Vet inte, det är fint. Eller inte fint, det tycker inte jag men… Det är såhär, gulligt på 
småbarn 

 
En annan bild föreställer en person som informanterna generellt definierar som utklädd till 
clown. De flesta reagerar med skratt och förakt. Erik kommenterar personen följande:  
 

Erik: Fjantig.  

Sofia: Fjantig? På vilket sätt är den fjantig?  

Erik: Vuxen och sen använder typ som barnkläder.  

Sofia: Vad tycker du att den skulle ha på sig istället?  

Erik: Vanliga, såhär kostym och så  

 



 86

Erik menar att en vuxen person som har ”vanliga” kläder bär kostym. Maria uppfattar kostymen 
som ett tecken på status, och något som barn inte har befogenheter eller möjlighet att bära och få 
samma status som en vuxen med kostym skulle få. Istället betraktas barnet i kostym som gulligt 
eller komiskt. På samma sätt uttrycker Erik förakt för den vuxna personen som enligt honom 
använder ”barnkläder”, och kallar personen ”fjantig”.  

Det informanterna återspeglar och som vi fått se prov på ovan är ett tydligt mönster för hur 
olika särdrag klassas enligt givna normer för olika livsfaser, och hur dessa särdrag värderas olika.  

Vänskap  
Ett annat centralt begrepp i det empiriska materialet är vänskap och vänskapsrelationer. Spontant 
kopplas kompisar och vänskap samman med personer i samma ålder som informanterna, vilket 
innefattar ett åldersspann som sträcker sig ungefär två år framåt och två år bakåt från 
informanternas respektive åldrar.  

En bra kompis ska vara snäll, trevlig, lojal, inte för cool, ha bra humor och ha samma ”stil”. 
Man kan vara kompis med alla, men med det menas att man inte bör utesluta någon i den egna 
åldern på grund av avvikelser. Vänskapsrelationer till yngre eller äldre personer blir en aning mer 
komplicerade. Att vara kompis med avsevärt äldre personer upplever informanterna som 
problematiskt och ibland omöjligt. Barn- och vuxenlivet ska hållas isär på ett sätt som försvårar 
en nära kompisrelation. Informanterna tycker inte att de kan prata och umgås obehindrat med 
vuxna på samma sätt som med en jämnårig, eftersom den vuxne inte skulle förstå dem. Vuxna 
ska heller inte lägga sig i barnens angelägenheter och de ska inte oroa barnen med sina 
bekymmer. 

 

Sofia: Vilka vuxna kan man inte vara kompis med då? 

Maria: Det finns ju vissa som man inte kan… eller jag vet inte. Man kanske inte kan ha samma 
vänskap med en i min ålder som en vuxen. Allting berättar man ju inte för en vuxen. 

Sofia: Varför berättar man inte allt för en vuxen egentligen? 

Johanna: Näe, det känns konstigt 

Maria: Ja, asså kolla, allting som händer mig, det som händer mig händer ju mer en i min ålder, 
än det händer en vuxen.  

Johanna: Och även om den varit med om det så känns det ändå såhär konstigt. Det kanske var 
andra tider då/…/ 

Sofia: Ska en vuxen berätta för barnen då…? 

Maria: Neje! 

Johanna: Näe, jag tycker inte dom ska lägga sig i asså jag tycker inte att… 
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Maria: Vuxna ska inte lägga sig i så mycket 

Johanna: Nä, vi ska inte behöva bli oroliga bara för att dom är, det tycker inte jag  

 
Samtliga informanter har relationer till personer som är avsevärt yngre än dem själva ( i 5-
årsåldern). De flesta har småsyskon. Informanterna beskriver att de ägnar sig åt andra aktiviteter 
när de umgås med yngre än vad de ägnar sig åt med personer i deras egen ålder. De aktiviteter de 
ägnar sig åt med yngre är typiskt barnsliga, såsom bus och jaga. Att den yngre personen är jobbig 
är en vanlig åsikt, oavsett om relationen är frivillig eller påtvingad från vuxet håll. Något som 
anses otänkbart är en bästa-kompisrelation till en flera år yngre person.  
 

Sofia: Kan man vara kompis med någon som är flera år yngre än en själv? 

Johanna: Nej, det tror jag inte, det vet jag inte. Alltså hur menar du? Hur mycket kompis då?  

Maria: Man pratar ju inte om samma saker med en femåring som man gör med sina kompisar 

Johanna: Näe, det beror på hur mycket du menar med kompis. Bästa kompis, det tycker inte 
jag det går, det funkar inte  

 
En kompisrelation som informanterna tydligt tar avstånd från är kompisförhållanden med 
föräldrarna. En informant säger att hon tror att det är lättare att vara kompis med föräldrarna när 
man blivit lite äldre Däremot uttrycker informanterna att de lättare har en kompisrelation med 
sina föräldrars respektive. 
 

Maria:[…] Det känns lättare att prata, att berätta. Jag berättar typ det mesta för min 
låtsasmamma, för att… hon… jag vet inte, men hon känns ju inte som min mamma. Jag är 
kompis med henne liksom. Jag är mer kompis med henne än med min mamma. Om jag gör 
nånting dumt, det är klart hon säger till och jag gör nånting dumt. På så sätt är hon som en 
förälder, men jag berättar ändå det mesta för henne. Om jag är tillsammans med nån, då 
berättar jag det för henne 

 
Reglerna för vänskap syns följaktligen tydligt i mina informanters skildringar av sina 
vänskapsrelationer. Begreppet ”kompis” relaterar informanterna genast till en person i deras egen 
ålder, och ofta av deras eget kön. Vänskapsrelationer till personer som befinner sig långt ifrån 
informanternas egen livsfas förblev oreflekterade innan jag tog upp det i mina frågor.  
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Sammanfattande slutdiskussion 
Syftet med min studie har varit att undersöka hur mina informanter upplever och förhåller sig till 
ålder. Jag ska i det här avsnittet sammanfatta min analys och mina resultat. 
Med utgångspunkt i min första reflektion, att barnen på olika sätt förhåller sig dikotomiskt till 
vuxenhet, vilket även förutsatt mina teoretiska ramar, har jag funnit vissa företeelser som skulle 
kunna jämföras med genusteorier och som kanske skulle kunna rättfärdiga tanken med ett 
generationssystem liknande ett genussystem. Det är framför allt tre slutsatser jag har dragit; den 
essentiella föreställningen av ålder, ålder i ett ”ålderssystem” och ålder i ”ålderskontrakt”.  
Informanterna har på flera ställen indikerat en essentiell inställning till ålder, dvs. att ålder har en 
natur som är biologiskt, snarare än socialt bestämt. Liksom någon som blir definierad som 
biologisk kvinna exempelvis ofta har förutsättningar att föda barn, medan någon som blir 
definierad som biologisk man inte har det, har en mycket ung person mindre erfarenhet, mognad 
och förutsättningar att klara sig på egen hand, och är därför i mer beroendeställning de första 
åren, än någon som redan gått igenom den fasen. I likhet med kön kan man säga att dessa 
grundprinciper har dragits till det yttersta och blivit en social norm även i andra sammanhang där 
de egentligen inte har någon essentiell mening. Till exempel kan man tycka att eftersom kvinnan 
föder barnet är det automatiskt även hennes ansvar att ensam ta hand om det. På samma sätt kan 
man tycka att bara för att ett äldre barn är tidsmässigt närmare en beroendeställning gentemot 
andra än en vuxen person, ska barnet automatiskt ha mindre frihet och mer omsorg än vad som 
egentligen skulle ha varit nödvändigt. Detta förhållningssätt födde genus som teori, där det 
sociala könet skiljs från det biologiska könet. På samma sätt kan man hävda att den sociala åldern 
borde särskiljas från den biologiska åldern. 

För att koppla mina informanters utsagor till genus och till Hirdmans genussystem, visar 
informanterna tydligt på företeelser som stämmer överens med detta tillämpat på ålder och 
sammanvävt med informanternas tidigare utsagor och det binära förhållningssättet barn kontra 
vuxen. Liksom genuskontraktet reglerar detta förhållningssätt hur två parter ska agera och 
förhålla sig till varandra. I Hirdmans genussystems första sats konstateras att kvinnligt och 
manligt inte bör beblandas, i den andra satsen framställs manligheten som norm och högre 
upphöjd än kvinnligheten. Både Erik, Maria och Johanna uttrycker samma inställning till barn 
och vuxna. Det märks en tydlig uppdelning av vilka vänskapsrelationer som förekommer och 
anses vara gångbara. Barnslighet och vuxenhet i särhålls tydligt. Gränsöverskridande praktiker är i 
vissa fall accepterade, men de ses även då som avvikande. Barns intrång på vuxensfären anses 
inte degradera barnets status, medan vuxnas anspråk på barnsliga attribut och aktiviteter anses 
kränka den vuxnes ställning och förlöjligar den vuxne. Emil och Eriks diskussion kring den coola 
och den mesiga typen återger samma förhållningssätt. Att vara cool kopplas till vuxenheten och 
auktoritet samt innebär mer status och är mer positivt till sin karaktär, medan det mesiga är 
barnsligheten och anses negativt. En cool person i relation till en mesig kan ses som vad en vuxen 
är i relation till ett barn i status, auktoritet och rätten att definiera den andre.  
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Detta bekräftar även informanternas upplevelse av vuxna som auktoritära. Vuxenhet anses vara 
normen, precis som manlighet anses vara normen i Hirdmans genussystem, och barnsligheten 
intar samma position som kvinnlighet i förhållande till manlighet; undantaget. Närvänen, Näsman 
och Krekulas notering av barn sedda som ’not yets’ är även det en aspekt av barndomen som 
undantag kontra vuxentiden. Barn ses som framtiden, en ”blivande” människa, snarare än en 
person som redan ”är”. Detta speglas både i informanternas svar, men även i mina 
frågeställningar (Eftersom det är svårt att utforma en intervjuguide som står helt utanför en sådan 
djupt rotad föreställning. Frågor om vad informanterna vill ”bli” när de ”blir” stora och liknande 
är svåra att omformulera på ett smidigt sätt). Återigen kan kopplingen mellan genussystemet 
göras. Att vara vuxen uppfattas som ett ideal, en norm som värderas högre än andra. Vuxen är 
något man ”blir”, från att ha varit något annat. Nu innebär genussystemet inte något ”blivande”, 
utan istället att ganska statiskt förhållningssätt där kvinnan alltid är kvinna och mannen alltid är 
man, men med utgångspunkten av att barndom och vuxentid är relativt bestående perioder, istället 
för individer, kan faserna ställas i samma position. Vuxentiden ses helt enkelt som norm, barndom 
som undantag. 

För att gå vidare till Hirdmans genuskontrakt, där den sociala ordning som genussystemet utgör 
upprätthålls av genuskontrakten som ofta är upprättade av den part som definierar den andre, 
finns även här likheter. Utifrån mina analyser skulle således föreställningen av barn existera i 
relation till föreställningen av vuxen. Utifrån föreställningen av den vuxne som auktoritet över 
barnet, skulle alltså ett liknande ålderskontrakt vara upprättat mellan barn och vuxen, där den 
vuxne förbehåller sig rätten att definiera barnet. Detta kan även ses som dilemmat i den här 
uppsatsen, och i all samhällsvetenskaplig forskning av barndom och tillämpningen av den; den 
genererar hela tiden nya synsätt på barn, barndom och förhållandena mellan livsfaserna, som helt 
eller delvis är tolkningar av ett barnperspektiv ur ett egentligt vuxenperspektiv. 

Dessa föreställningar jag ovan redogjort för, samt tolkningens dilemma av dem, påverkar 
således individens livsvillkor och identitetsskapande på ett elementärt sätt. De är inte lika 
uppmärksammade och synliggjorda som genus, men förmodligen gör de ett stort anspråk på 
identiteten i samma utsträckning som genus.  
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Gemensamma avslutande reflektioner 
I vår antologi har vi tagit upp fem olika områden där barn och ungas livsvillkor och identiteter 
formas. Resultatet av våra studier är fem tänkbara bilder av dessa fält och de sociala sammanhang 
som råder på dessa. Vi har alla haft olika ämnesområden, men samma socialkonstruktionistiska 
utgångsperspektiv. Utifrån detta perspektiv har vi kunnat studera hur våra informanter 
konstruerar sin verklighet och hur vi konstruerar och tolkar deras utsagor. Således genomsyrar ett 
socialkonstruktionistiskt och i viss mån symboliskt interaktionistiskt perspektiv våra studier. 
Dessa liknande utgångspunkter och metodval har gett oss liknande erfarenheter av 
arbetsprocessen fram till färdigställandet av antologin. De gemensamma erfarenheter vi har rör 
sig alltså främst om metod. Vi har alla fått en grundläggande insikt i hur det kan vara att 
genomföra en kvalitativ studie av något större omfång, detta är den enskilt viktigaste erfarenheten 
vi som grupp har erhållit av detta arbete. De enskilda gruppmedlemmarna har givetvis kommit 
fram till individuella slutsatser som är av intresse, men då våra ämnesområden är så spridda låter 
dessa sig inte generaliseras till en gemensam slutsats. 

De områden där våra erfarenheter och slutsatser går ihop är alltså de gällande metod och 
arbetsprocess. Vi har under arbetets gång lärt oss att använda grundad teori i praktiken. Att 
metoden vi använt oss av var just grundad teori var lärorikt då denna metod innefattar många av 
de arbetsmoment som är vanligt förekommande inom kvalitativa studier av olika slag. Bland 
dessa kan nämnas fältkontakter, fältobservationer, djupintervjuer, samt kodning och analys av 
insamlat material. Den brist som finns i vårt användande av GT är att vi inte haft tiden att uppnå 
fullständig empirisk mättnad. Att arbeta med GT som metod bör och brukar innebära arbete 
under betydligt längre tid. Det vi fått ut av det här arbetet är att vi fått möjlighet att använda 
denna metod i praktiken, vi har även fått erfarenhet av att lägga upp en studie på egen hand. 
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